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Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

 Nghị quyết đại hội XIII của Đảng 
----- 

 

I. Khái quát đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị  

1. Khái quát tình hình địa phương, đơn vị 

Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào 

Cai 75 km, cách Hà Nội 263 km. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 818,34 km2, 
gồm 16 xã và 01 thị trấn với 209 thôn, bản, tổ dân phố; Dân số là 88.759 người, 

với 26 dân tộc cùng chung sống (chủ yếu là dân tộc Tày 33,8%, Kinh 24,76%, Dao 
24,47%, Mông 12,54%,). Đảng bộ hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 24 

đảng bộ, 29 chi bộ) với 5.339 đảng viên, 340 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đã 
có 7/16 xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới (Việt Tiến, Yên 
Sơn, Nghĩa Đô, Lương Sơn, Tân Dương, Minh Tân, Xuân Thượng). 

2. Những thuận lợi, khó khăn 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong toàn Đảng bộ được thực 
hiện nghiêm túc, thực chất gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, tin tưởng, ủng 
hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua 

thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề 
ra. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống 
của Nhân dân, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội, thiệt hại nặng nề nhất là nhóm ngành sản xuất và kinh doanh. 
Tình hình an ninh nông thôn, tội phạm, tai, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn các yếu tố 
phức tạp. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản có lúc, có nơi còn bất 

cập, gây khó khăn, bức xúc cho Nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
một số chi, đảng bộ cơ sở còn hạn chế, hoạt động của các đoàn thể Nhân dân ở cơ 

sở chưa có nhiều đổi mới. 

II. Kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (sau đây gọi tắt là 
Nghị quyết) 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, 
học tập, quán triệt Nghị quyết 



Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, Huyện ủy Bảo Yên đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 51 – KH/HU, ngày 

24/3/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó chỉ đạo việc tổ chức học 
tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở. 

Trong 2 ngày (27 – 28/3/2021), Huyện ủy Bảo Yên đã thiết lập 17 điểm cầu 
trực tuyến từ trung tâm huyện đến các xã để cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị 

nghiên cứu, học tập. Điểm cầu trung tâm huyện có 471/481 đại biểu tham dự, đạt 
tỷ lệ 96,9% tổng số đại biểu mời tham dự hội nghị. Thành phần: Các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; cán bộ, đảng viên, công chức của các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể huyện; báo cáo viên các cấp; các  đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, 
huyện đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán 

bộ, công chức, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Phố Ràng. Điểm cầu 
cơ sở có 1.540 cán bộ, đảng viên tham gia đạt 97,5% tổng số đại biểu huy động dự 

hội nghị. Thành phần gồm toàn thể cán bộ, công chức cấp xã; chi ủy các chi bộ 
trực thuộc; tổ tuyên vận thôn, bản; ban giám hiệu các trường học đóng trên địa bàn. 

Những đơn vị có đủ điều kiện đã triệu tập toàn toàn bộ đảng viên dự hội nghị. Sau 
hội nghị chủ chốt cấp huyện, cấp xã, các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức 
triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên ngành giáo dục được tiếp thu tại hội nghị bồi dưỡng hè năm 
2021 bằng hình thức trực tuyến với 17 điểm cầu cho 1.569 đồng chí. Ngày 

30/6/2021, huyện Bảo Yên đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt nghị 
quyết đại hội XIII của Đảng. Với tổng số 4.898 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, 

đạt tỷ lệ 96,6% so với đảng viên toàn đảng bộ. 

Việc tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai bằng nhiều hình thức, như: 
thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức Đoàn, Hội, 

trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị đã phát huy hiệu quả 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua hệ thống truyền 

thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động, trực quan...  

Ngoài học tập nghị quyết thông qua hội nghị, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã chỉ 
đạo quyết liệt, bài bản, tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân tham gia học tập qua Cuộc thi tìm hiểu các văn kiện Đại hội Đảng bộ 
tỉnh và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, kết quả đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cá 

nhân và đạt giải Ba tập thể. 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về Nghị 

quyết 

Ngày 24/5/2021, Huyện ủy Bảo Yên đã ban hành Kế hoạch số 70 – KH/HU 

về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Trong đó chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để sớm đưa Nghị 

quyết vào cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, các cơ quan trong khối tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử huyện mở 



chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ưu tiên tuyên truyền chủ 
trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII thông qua, kết quả triển khai 

chương trình hành động của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn 
huyện; tổ chức thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên internet, mạng 
xã hội... Tăng cường công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, 

phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước, địa phương... 

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt 

tuyên truyền Nghị quyết 

Đối với các hội nghị học tập, quán triệt, việc điểm danh đại biểu được tiến 
hành bằng phiếu; qua giám sát, cơ bản các đại biểu tham gia học tập chú ý lắng 

nghe, tiếp thu nội dung nghị quyết và có sổ sách ghi chép. Các đại biểu tham gia 
học tập (từ huyện đến cơ sở) đều được viết bài thu hoạch bằng hình thức trắc 

nghiệm. Đây là điểm mới trong công tác đánh giá kết quả sau khi được học tập, 
quán triệt nghị quyết. Giao các đồng chí Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách xã 

và các cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ giám sát các đơn vị trong quá trình triển 
khai học tập nghị quyết. Sau mỗi hội nghị học tập đều có Thông báo kết quả tổ 

chức hội nghị, kết quả tham gia học tập của các đại biểu tại các hội nghị. 

III. Kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 

1. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết 

Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban 

hành 03 chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn 
với tình hình, điều kiện thực tiễn của huyện: Chương trình hành động số 02 -

CTr/HU ngày 06/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Chương trình hành động số 11 -CTr/HU ngày 

14/01/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025; Chương trình hành động số 18-CTr/HU, ngày 06/07/2021 về thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội bộ tỉnh Lào 
Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Về xây dựng và ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm để cụ 
thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện đã ban hành 12 Đề án, 02 Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp1. 

                                        
1 Đề án 01: Đề án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 

huyện Bảo Yên giai đoạn 2020 – 2025; Đề án 02: Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án 03: Đề án phát triển đô thị Phố 

Ràng, Bảo Hà và các trung tâm xã trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề 

án 04: Đề án quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất và tài nguyên khoáng sản phục v ụ phát triển kinh tế bền vững gắn 

với bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 – 2025; Đề án 05: Đề án phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn 

với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025; 

Đề án 06: Đề án nâng cao chất lượng giáo dục các cấp và hướng nghiệp đào tạo nghề, hướng tới xây dựng trường 

học chất lượng cao trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020-2025; Đề án 07: Đề án đổi mới hoạt động của Mặt 



2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết  

Về thực hiện mục tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, 
với 20 mục tiêu đại hội, định kỳ 6 tháng, hằng năm có tổ chức sơ kết, đánh giá kết 

quả thực hiện các mục tiêu2. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện việc cụ thể 

hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã xây dựng Chương 

trình kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai 
quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành thường xuyên chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra các 

chi đảng bộ nơi được phân công phụ trách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, 
UBKT Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt, học tập, triển khai 

thực hiện Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối 
với 22 tổ chức đảng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng Chương 

trình kiểm tra, giám sát và tổ chức 14 cuộc kiểm tra đối với 14 chi, đảng bộ trực 
thuộc3.  

4. Một số kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai 
thực hiện 

Để việc học tập, quán triệt nghị quyết đảm bảo hiệu quả, thực chất, tại các hội 
nghị học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên thì yêu cầu đồng chí Bí 

thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên.  

Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải gắn với chức 
năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện quyết 

                                                                                                                              
trận Tổ quốc Vệt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện Bảo Yên giai đoạn 2020-2025; Đề án 08: Đề án nâng 

cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025; Đề án 09: Đề 

án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên 

huyện Bảo Yên giai đoạn 2020 – 2025; Đề án 10: Đề án nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền 

vận động huyện Bảo Yên giai đoạn 2020 – 2025; Đề án 11: Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng tiềm lực 

quân sự trong khu vực phòng thủ huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025; Đề án 12: Đề án đảm bảo an ninh, trật tự 

trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết 01: Nghị quyết Cải cách hành chính, đồng bộ, toàn 

diện trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết 02: Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 

khỏe Nhân dân và công tác dân số huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025. 
2 Đánh giá kết quả thực hiện đến hết tháng 6 năm 2022: Nhóm mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xã hội gồm 17 chỉ tiêu, 

trong đó 02 chỉ tiêu đạt trên 70%, 09 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 06 chỉ tiêu đạt dưới 50%; Nhóm mục tiêu, chỉ tiêu 

về quốc phòng an ninh gồm 01 chỉ tiêu đạt trên 50%; Nhóm mục tiêu, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị gồm 02 chỉ tiêu đạt trên 50%. 
3 Chương trình số 06 – CTr/HU, ngày 31/8/2020 về công tác kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy Bảo Yên 

khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình số 45 -CTr/HU, ngày 24/12/2019 về công tác kiểm tra, giám sát 

của BCH Đảng bộ huyện năm 2020; Chương trình số 190 – CTr/UBKTHU, ngày 07/11/2019 về công tác kiểm tra, 

giám sát của UBKT Huyện ủy năm 2020; Chương trình số 13-CTr/HU, ngày 07/01/2021 về công tác kiểm tra, giám 

sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2021; Chương trình số 26 – CTr/UBKTHU, ngày 04/01/2021 về công tác kiểm 

tra, giám sát của UBKT Huyện ủy năm 2021; Chương trình số 23 – CTr/HU, ngày 30/12/2021 về công tác kiểm tra, 

giám sát của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, năm 2022; Chương trình số 84 – 

CTr/UBKTHU, ngày 05/01/2022 về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy năm 2022. 

Chương trình số 14 – CTr/BTGHU, ngày 18/12/2019 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

năm 2020; Chương trình số 02 – CTr/BTGHU, ngày 30/3/2021 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy năm 2021; Chương trình số 07 – CTr/TGHU, ngày 26/01/2022 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy năm 2022. 



tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp bổ sung, sửa đổi kế hoạch thực 

hiện nghị quyết của cấp mình đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo 
từng lĩnh vực, có lộ trình chi tiết để triển khai thực hiện theo đúng phương châm 
“chủ trương một, kế hoạch mười, hành động một trăm”. Kết quả thực hiện chương 

trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá 
tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm 

và cả nhiệm kỳ. 

Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thường xuyên có thể tiếp cận, truy cập 

thông tin về Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo đăng 
tải các văn kiện, chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện, quản lý bằng mã (QR) và gửi đến các 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các chi, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc 

Đảng ủy cơ sở, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để có thể dễ dàng truy cập, khai 
thác và sử dụng tài liệu. 

IV. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đã 
chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới 
toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xây dựng 

chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc 

sống. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện, Nhân dân các dân tộc trong 
huyện luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; cơ sở hạ tầng, diện mạo 
nông thôn, thị trấn có nhiều khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, 

quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
được củng cố kiện toàn, có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Các tai, tệ nạn xã hội khác cũng từng 
bước được ngăn chặn, đẩy lùi, an ninh nông thôn được đảm bảo; kinh tế, xã hội 

phát triển, đời sống Nhân dân ngày một nâng lên. 

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 

- Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại một số cơ sở còn chậm so với kế hoạch. 

- Một số ít cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 

nghị quyết Đại hội Đảng các cấp còn chung chung, chưa sát với tình hình, điều 
kiện thực tế của địa phương.  

- Cơ sở vật để tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các nghị 
quyết, chỉ thị của đảng các cấp đến cơ sở có thời điểm chưa đảm bảo do trang thiết 

bị hiện còn thiếu; tín hiệu đường truyền không ổn định, nhất là khi triển khai hội 
nghị trực tuyến 4 cấp, 3 cấp (từ cấp trung ương hoặc cấp tỉnh xuống cơ sở) nên 

việc tiếp thu các nội dung nghị quyết trực tiếp từ Trung ương, Tỉnh ủy bị hạn chế. 



3. Biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

- Kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận 
của Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời xây dựng 

chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn địa 
phương để triển khai thực hiện có hiệu quả.  

 - Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò của cấp ủy 
cơ sở trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

 - Nghiên cứu, triển khai ứng dụng phần mềm trong việc quản lý các đại biểu 
tham gia học tập nghị quyết (đối với hội nghị cấp huyện). 

 - Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ làm công tác tuyên truyền. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hơp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội; đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, giáo viên, nhân viên y 

tế trong công tác tuyên truyền, vận động. 

V. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị chỉ đạo đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống thông tin cơ sở (Máy tính, 
máy chiếu, camera, thiết bị trực tuyến…) để việc tổ chức hội nghị trực tuyến các 

cấp được thông suốt; giảm tải việc tổ chức các hội nghị trực tiếp để tiết kiệm thời 
gian, chi phí. 

- Đề nghị nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm trong việc đánh giá kết 
quả nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 

Trên đây là báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 
đại hội XIII của Đảng của Huyện ủy Bảo Yên./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện ủy, 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Lưu VTHU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Anh Chuyên 
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