
 

NGHỊ QUYẾT 
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2022 
----- 

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hƣởng của đại dịch 

Covid 19, Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (viết tắt 

là Đảng ủy Khối) đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực 

thuộc tích cực tham mƣu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp 

tỉnh triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 

tế- xã hội, thực hiện linh hoạt "mục tiêu kép" trong bối cảnh mới. Công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng đƣợc đặc biệt quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Đảng 

ủy chủ động, đổi mới, sáng tạo trong xây dựng và ban hành Nghị quyết về lãnh đạo 

cải cách hành chính và các đề án kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

bƣớc đầu đạt kết quả theo các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. 

2. Bên cạnh kết quả đạt đƣợc còn có hạn chế, khuyết điểm đó là: Việc triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kế hoạch còn chậm, chƣa đảm bảo tiến độ do 

giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Việc xác định lãnh đạo nhiệm vụ chính trị 

của một số tổ chức đảng chƣa rõ nét. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cƣờng công 

tác phòng chống suy thoái về tƣ tƣởng, chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm 

nêu gƣơng trong cán bộ, đảng viên chƣa thƣờng xuyên. Chất lƣợng sinh hoạt một số 

tổ chức đảng chƣa cao; việc phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm cấp cơ sở chƣa 

thật sự hiệu quả. 

II- PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu của 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; dự báo những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, 

thách thức đan xen, đại dịch Covid 19 có thể còn kéo dài ảnh hƣởng đến thực hiện 

nhiệm vụ. Đảng ủy Khối xác định chủ đề của năm 2022 là: "Tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu". 

1. Phƣơng hƣớng 

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối nêu cao tinh thần 

đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, 

kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; lãnh đạo xây dựng chƣơng trình và thực hiện có 
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hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính 

góp phần đảm bảo mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đổi mới 

phƣơng thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tƣ tƣởng; thực hiện 

đúng quy định về công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; nâng cao hiệu quả 

công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; xây dựng tổ chức đảng trong 

sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chƣơng trình thực 

hiện công tác Đảng, chuyên môn và phòng chống dịch Covid 19; 100% tổ chức 

đảng lãnh đạo xây dựng chƣơng trình hành động, kế hoạch và giải pháp cụ thể thực 

hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, Nghị quyết số 02-

NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối và kế hoạch cải cách hành chính Nhà 

nƣớc tỉnh Nghệ An năm 2022; phấn đấu mức độ hài lòng đối với việc cung cấp 

dịch vụ hành chính công, dịch vụ đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 85% trở lên; 

tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng hạn đạt 98% 

trở lên; 100% cơ quan nhà nƣớc thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và điều 

hành theo đúng quy định của UBND tỉnh và của ngành; 100% thủ tục hành chính đủ 

điều kiện đƣợc cung cấp mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% cán bộ, 

đảng viên ký cam kết nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính. 

2.2. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. Mỗi cơ sở đảng 

xây dựng ít nhất 01 điển hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW 4, trách 

nhiệm nêu gƣơng, “Dân vận khéo”, điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; ít 

nhất có thêm 30% tổ chức cơ sở đảng xây dựng 01 mô hình chi bộ 5 tốt, 01 điển 

hình đảng viên 5 tốt. 

- 100% cơ sở ban hành quy chế công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị; 

100% cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 

2020-2025; 100% bí thƣ chi bộ và cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đƣợc bồi dƣỡng, 

tập huấn nghiệp vụ sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; kết nạp ít nhất 100 

đảng viên. 

- 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp xây dựng và hoàn thành chƣơng trình 

đề ra; phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

2.3. 100% cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra trong năm; có từ 80% tổ chức đoàn thể cơ sở đƣợc xếp loại hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 05 cơ quan, đơn vị đƣợc công nhận đạt chuẩn văn hóa. 
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2.4. Phấn đấu Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

3.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  

Tập trung rà soát, đôn đốc tham mƣu xây dựng và triển khai thực hiện chƣơng 

trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020-2025. Lãnh đạo các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị; tham mƣu cho tỉnh triển khai Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội 

về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; tham mƣu 

giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, tập trung cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh 

doanh, thu hút đầu tƣ, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tƣ về các thủ tục; hỗ trợ, 

phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển kinh 

tế xã hội bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bố trí có trọng 

tâm, trọng điểm. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 02 của 

Đảng ủy Khối về công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ 

tục hành chính và chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, đi đầu số 

hóa trên nền tảng công nghệ. Tiếp tục cải thiện môi trƣờng thu hút đầu tƣ, hạn chế 

chi phí không chính thức, công khai minh bạch việc tiếp cận các nguồn lực, nhất là 

nguồn lực đất đai. Nâng cao đạo đức công vụ bằng cách làm mới, cụ thể; triển khai 

cho cán bộ, đảng viên ký cam kết nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính; 

xây dựng chế tài xử lý những sai phạm trong cải cách hành chính, các cơ quan, đơn 

vị rà soát sửa đổi bổ sung, ban hành quy chế nội bộ để điều chỉnh hành vi công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức, bổ sung những nội dung mà các văn bản quy 

phạm pháp luật chƣa điều chỉnh đến. Nâng cao vai trò công tác dân vận chính 

quyền theo hƣớng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gƣơng 

của cán bộ, đảng viên. 

Tăng cƣờng phối hợp giữa Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối với Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Phối hợp Đảng đoàn 

UB MTTQ tỉnh, HĐND tỉnh để nắm bắt ý kiến phản ánh của cử tri, nhân dân đối với 

cơ quan nhà nƣớc; phối hợp các huyện, thành, thị ủy khảo sát, lấy ý kiến về tinh 

thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, đảng viên trong khối. 

3.2. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nêu cao 

trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 

tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  
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Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

và công tác dân vận. Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, tăng cƣờng giáo dục 

đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, chống chủ nghĩa cá nhân; 

nâng cao ý thức tự giác tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Xây 

dựng tổ chức đảng đoàn kết, dân chủ, coi trọng sự phản biện, tránh hình thức và 

bệnh thành tích. Thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính 

trị và các quy định về trách nhiệm nêu gƣơng trong cán bộ, đảng viên. 

Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, kịp thời định hƣớng chính xác 

các vấn đề tƣ tƣởng; kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp, gây dƣ luận xấu. 

Tăng cƣờng trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn thƣ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sâu 

sát cơ sở, lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề 

đƣợc phản ánh, bức xúc theo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban 

Chỉ đạo 35 trong công tác bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch.  

Thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường quản 

lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá 

sinh hoạt chi bộ theo quy định; nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ; xây dựng có 

hiệu quả chất lƣợng “chi bộ 5 tốt”, “đảng viên 5 tốt”. Chủ động triển khai nghiêm 

túc, thực chất, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4; Quy định về 

những điều đảng viên không đƣợc làm. 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với công tác tƣ tƣởng, đảm bảo 

dân chủ, công khai, đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền gắn với phát 

huy vai trò trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung quy 

hoạch nhân sự cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ và nhiệm 

kỳ tiếp theo. Thực hiện tốt chủ trƣơng khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; chấp hành 

nghiêm các quy định về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tăng 

cƣờng việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; thực hiện chặt chẽ công tác 

thẩm tra, kết luận về tiêu chuẩn chính trị khi tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, 

luân chuyển. 

Xây dựng, thực hiện có kết quả kế hoạch phát triển đảng viên; thực hiện chặt 

chẽ, đồng bộ các quy định về quản lý đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp 

chặt chẽ với cấp ủy nơi đảng viên cƣ trú để trao đổi, kiểm tra, giám sát đảng viên 

thực hiện nhiệm vụ nơi cƣ trú theo quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên vi phạm. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu, 
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cấp phó của ngƣời đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành của 

tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện cải cách hành chính. Kết hợp 

kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo 

chuyên đề. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, công khai kết quả xử lý theo quy 

định. Chủ động triển khai thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, 

kiểm toán của các cấp có thẩm quyền; kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân theo quy định. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào công tác phòng, chống 

suy thoái tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thực hiện công tác cải cách 

hành chính, trách nhiệm tham mƣu, thái độ phục vụ của cán bộ đảng viên, công 

chức, viên chức. 

3.3. Lãnh đạo công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, 

văn hóa công sở. Chỉ đạo rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ của cơ 

quan, đơn vị. Rà soát và bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, an 

toàn, xanh, sạch đẹp. Lãnh đạo các đoàn thể tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ; 

thực hiện hiệu quả, chất lƣợng chƣơng trình, kế hoạch công tác. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, kiểm tra việc cụ thể hóa, xây dựng 

chƣơng trình công tác của các đảng ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện Nghị quyết.  

2. Các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc căn cứ Nghị quyết, chƣơng trình 

công tác năm, nhiệm vụ chính trị đƣợc giao và tình hình thực tế để xác định chủ 

trƣơng và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

chính trị và công tác xây dựng Đảng.  

3. Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban định kỳ tổng hợp 

kết quả thực hiện báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối. 

Nghị quyết này đƣợc phổ biến đến chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Đ/c Thái Thị An Chung-TUV, Phó trƣởng  

đoàn ĐBQH tỉnh (báo cáo), 

- Cán bộ các ban Tỉnh ủy theo dõi ĐUK (báo cáo), 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,  

- Các đoàn thể ĐUK, 

- Các TCCS đảng, 

- Lƣu VP ĐUK. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 
BÍ THƢ 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi 

 


