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MỞ ĐẦU 

Tuy Phước là huyện đồng bằng ở phía nam tỉnh Bình Định, phía bắc và tây 

bắc Tuy Phước giáp Phù Cát, An Nhơn; đông giáp biển; nam giáp Quy Nhơn; tây 

giáp Vân Canh. Có diện tích 219,87 km2, dân số 185.893 người. Đến 6 tháng đầu 

năm 2019, Đảng bộ huyện Tuy Phước có 5.129 đảng viên sinh hoạt tại 64 tổ chức 

cơ sở Đảng, gồm 19 đảng bộ (gồm: loại hình xã - thị trấn: 13; lực lượng vũ trang: 

02; doanh nghiệp: 02; loại hình cơ quan: 01; loại hình sự nghiệp: 01), 45 chi bộ trực 

thuộc (gồm: 28 chi bô ̣loaị hình cơ quan; 12 chi bô ̣loaị hình sư ̣nghiêp̣; 5 chi bô ̣loaị 

hình doanh nghiệp). Có 245 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (trong đó có 220 chi bộ 

trực thuộc Đảng bộ xã  - thị trấn; 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an, Quân sự 

huyện, 03 chi bộ loại hình cơ quan, 5 chi bộ loại hình sự nghiệp, 5 chi bộ trực thuộc 

Đảng ủy doanh nghiệp). Toàn huyện có 11 xã và 2 thị trấn, với 101 thôn. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phước lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-

2020 đã bầu cấp ủy gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí. Đến nay, Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện còn lại 35 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy còn 12 

đồng chí. 

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các 

cấp ủy đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đa số TCCSĐ đã phát huy vai trò h ạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh. Công tác giáo dục, rèn 

luyện, bồi dưỡng đảng viên được quan tâm; đại bộ phận đảng viên có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, được rèn luyện, thử thách, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng 

viên được các cấp ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả tích cực, mỗi 

năm kết nạp đảng viên mới đạt trên 5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ, đảm 

bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra hàng năm. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở được quan 

tâm hơn; trình độ LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên. Nhiều cấp uỷ viên 
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và cán bộ, công chức cơ sở đã được rèn luyện, thử thách, tư tưởng chính trị vững 

vàng, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. Huyện uỷ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ, 

chính sách của Trung ương và của Tỉnh đối với cán bộ, công chức.   

Bên caṇh những kết quả đaṭ đươc̣ , tình hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng 

đôị ngũ cán bô ,̣ đảng viên vâñ còn môṭ số haṇ chế , yếu kém: Năng lưc̣ lañh đaọ và 

sức chiến đấu môṭ số tổ  chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiêṃ vu ̣trong tình 

hình mới; năng lưc̣ vâṇ duṇg , cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng 

còn yếu , môṭ số tổ chức cơ sở đảng chưa sát dân , chưa làm tốt công tác vâṇ đôṇ g 

quần chúng và chỉ đaọ giải quyết kip̣ thời lơị ích chính đáng , hơp̣ pháp của dân theo 

đúng chính sách , pháp luật của Nhà nước ; môṭ số nơi không đủ sức giải quyết 

những vấn đề phức tap̣ xảy ra ở cơ sở . Công tác giáo duc̣ chính trị, tư tưởng, công 

tác quản lý đảng viên một số cấp ủy hạn chế. Nôị dung, chất lươṇg sinh hoaṭ cấp ủy, 

chi bô ̣và quy trình sinh hoạt không đảm bảo . Chưa chú troṇg đúng mức đến công 

tác tự phê bình và phê bình , đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng , đảng viên của 

môṭ số cấp ủy còn chaỵ theo thành tích , chưa đúng thưc̣ chất , công tác kiểm tra , 

giám sát chưa được một số cấp ủy làm thường xuyên , hiêụ quả thấp . Công tác đào 

tạo, bồi dưỡn g cán bộ , đảng viên tuy có cố gắn g, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu 

nhiêṃ vu.̣ Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút về đạo đức, lối sống, xa 

rời quần chúng, cá nhân chủ nghĩa và thiếu tinh thần trách nhiệm làm giảm lòng tin 

trong nhân dân. 

 

Phần thứ nhất 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. Công tác xây dựng Đảng về giáo dục chính trị 

 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện luôn được tăng 

cường. Huyện ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ 

thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; 

đồng thời xây dựng các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện 

của địa phương như:  

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6,7,8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XII); Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 -CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư 

khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, 
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vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… 

2. Công tác tƣ tƣởng, lý luận 

Để góp phần làm rõ, bổ sung nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp luận cứ 

khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong tình hình mới; Huyện ủy đã ban hành công văn yêu cầu UBND huyện, các 

phòng ban, ngành, Mặt trân và các hội đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực 

thuộc Huyện ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng 

viên và bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng được quan tâm. Hằng năm, Huyện ủy 

xây dựng kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước cho từng đối tượng phù hợp với điều kiện địa phương. 

Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh 

vực tư tưởng, văn hóa (Ban Chỉ đạo 94 của huyện) từ khi thành lập năm 2017 đến 

nay đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị góp phần ngăn chặn kịp 

thời các thông tin sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực, các phần 

tử cơ hội, phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, báo 

chí, văn học, nghệ thuật để chống phá Đảng và Nhà nước. 

Trong những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 

trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, giúp cho Huyện ủy có thêm 

thông tin để đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình tư tưởng, tâm trạng của các 

tầng lớp nhân dân trong huyện. Từ đó, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, 

hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp 

thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.  

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Huyện ủy đã mở các lớp nghiên cứu, 

học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện 

ủy với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đã 

được chú trọng hơn; tính đến thời điểm hiện nay, huyện đã xuất bản tập lịch sử 

Đảng bộ huyện Tuy Phước (giai đoạn 1975-2005) và có 11 xã – thị trấn, 02 ngành 

(công an, quân sự) đã xuất bản tập truyền thống cách mạng xã – thị trấn, ngành.  
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3. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức 

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 

số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa  XII và 

các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời triển khai tại các 

hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản cụ thể 

để chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện 

triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy
1
.  

- Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 

rõ mục đích, yêu cầu trong đó nhấn mạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, 

ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là cơ sở để 

xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Phát huy những 

kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện các 

nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu 

các cấp phải gương mẫu, có giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị 

để làm chuyển biến tình hình. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp 

với kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm 

những việc tồn đọng, bức xúc đã chỉ ra, tránh tình trạng giải quyết dây dưa, kéo dài, 

giải quyết không đến nơi đến chốn. Trong thực hiện nghị quyết, chú ý các giải pháp 

tạo động lực cho cán bộ, công chức; phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và công 

luận.  

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, 

đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện 

thường xuyên hàng năm, qua kiểm điểm đã xác định, tập thể Ban Thường vụ Huyện 

ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý các cơ quan, 

đơn vị đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện việc tự phê bình và 

phê bình với tinh thần trách nhiệm cao, không nể nang, né tránh, không có những 

biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

                                                 
1
 Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 16/11/2016 về “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XII), Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 

27/12/2016 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”; Kế hoạch số 

47-KH/HU ngày 21/12/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2018; Công văn số 285 –CV/HU ngày 21/12/2017 về gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 –

CT/TW gắn với Nghị quyết số 04 –NQ/TW (khóa XI), Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII); Kế hoạch số 75-

KH/HU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2019; Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 10/01/2017 để thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).  
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biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn giữ vững đoàn kết tập thể thống nhất 

trong tư tưởng và hành động, tạo nên sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và 

quần chúng nhân dân.  

Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ nhiệm vụ trọng 

tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc 

của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công 

trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện.  

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các 

hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã được triển khai nghiêm túc, kịp 

thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu đề ra.  

Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý 

nghĩa và sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc. Ý thức học tập, tu dưỡng, rèn 

luyện; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kỷ cương, kỷ luật 

hành chính; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên 

so với trước. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhân đạo trong Đảng bộ và 

trong nhân dân được phát huy.  

Cấp ủy các cấp đã chủ động chỉ đạo triển khai, kịp thời xây dựng kế hoạch, 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các ngành, địa 

phương, hội, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện. Trong xây dựng kế hoạch 

thực hiện, các cấp ủy đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các hội, đoàn thể trong 

huyện đã xây dựng các mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác lồng ghép với 

các phong trào, các cuộc vận động khác của hội, đoàn thể mình. 

- Ý thức tự giác, tự rèn luyện, tự làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh trong đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên 

được nâng lên, biểu hiện qua các hành động cụ thể hàng ngày, trong các mối quan hệ 

với gia đình, cơ quan và cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào thi đua, trách 

nhiệm trong công việc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị 

nơi công tác. Việc triển khai học tập chuyên đề hàng năm gắn với các cuộc vận 

động, phong trào thi đua yêu nước đang triển khai ở địa phương, cơ quan, đơn vị; 

tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm, triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiều ngành, cơ 

quan, đơn vị đã tích cực triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Việc rà soát, bổ sung, xây 
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dựng các chuẩn mực đạo đức cơ bản đã phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn 

vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

- Thực hiện Quy định của Trung ương
2
, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, 

cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, 

đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo 

cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp 

ý, giúp đỡ, giám sát. 

Thông qua việc tổ chức triển khai, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 

07/6/2012 của Ban Bí thư, Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực hiện tốt việc nêu gương, dân chủ, 

nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chống chủ nghĩa cá nhân, 

nói đi đôi với làm... Thời gian qua, đại đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn kiên định chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn 

phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống của người cán bộ, đảng viên, có lối sống 

trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, gần gũi, chan hòa với quần chúng nhân 

dân; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức 

trách nhiệm vụ được phân công; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, nghị quyết của Đảng 

và chính sách, pháp luật của Nhà nước hạn chế vi phạm quy định nêu gương và 

những điều đảng viên không được làm
3
; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 

tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc 

thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây 

dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây 

dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó đã phần nào khắc phục được cách làm 

mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý 

thức phục vụ, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính 

đáng nhân dân và doanh nghiệp; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Qua đó, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà 

nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. 

4. Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị 
                                                 
2
  Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 

19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định 101–QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư. 
3
  Quy định 101–QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của 

Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 
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4.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng kế 

hoạch thực hiện 

 Thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ sáu (khóa XII) và Kế hoạch của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4
, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước đã tổ chức Hội nghị 

mở rộng để triển khai quán triệt các Nghị quyết và sao lục gửi đầy đủ các văn bản, 

tài liệu đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai quán triệt cụ thể đến chi bộ, đảng viên nhằm 

tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ Trung ương đến cơ sở. Sau hội nghị 

triển khai của Huyện ủy, đa số cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã kịp thời tổ 

chức hội nghị học tập, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, tỷ lệ đảng viên được quán 

triệt đạt trên 90%. Sau học tập, quán triệt đã triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bài 

thu hoạch, đề ra kế hoạch thực hiện theo từng lĩnh vực công tác của mỗi cá nhân. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 56-KH/HU và Kế hoạch số 66-

KH/HU
5
. Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra kế hoạch đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và lộ trình sắp xếp lại cơ cấu tổ 

chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đồng thời yêu cầu các cấp ủy tổ 

chức đảng trực thuộc Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt, 

chủ động triển khai thực hiện.  

4.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 6 (khóa XII) và Nghị 

quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị 

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU ngày 25/2/2016 về tinh giản biên chế theo 

Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 24/5/2018, Kế hoạch số 

66-KH/HU ngày 07/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành thực hiện đổi 

mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả, kết quả như sau:  

- Kiện toàn Ban Bảo vệ sức khỏe huyện đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức 

khỏe cán bộ của huyện.  

                                                 
4
  Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 

15/03/2018, Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/06/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).  
5
  Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 24/5/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả”  

Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 07/9/2018 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.  
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- Phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám 

đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện từ ngày 01/7/2018; phân công đồng chí 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện từ tháng 05/2019. 

- Thực hiện tinh giản một số vị trí theo kế hoạch
6
. 

- Chỉ đạo các xã - thị trấn xây dựng đề án tinh gọn các chức danh người hoạt 

động không chuyên trách theo hướng một cán bộ kiêm nhiệm 2 chức danh
7
. 

Thực hiện đề án Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, những nơi có khó 

khăn về nhân sự thì trưởng thôn phải là đảng viên, đến nay đã có 42/101 Bí thư chi 

bộ kiêm trưởng thôn, 101/101 trưởng thôn là đảng viên.  

- Đối với lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông: Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ 

chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục phù 

hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương trong huyện. Thực hiện 

việc sáp nhập trường mầm non công lập, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo chất 

lượng dạy và học và đáp ứng nhu cầu lớp, học sinh theo quy định của ngành. Năm 

2019, thực hiện sáp nhập 02 trường. Năm 2020, thực hiện sáp nhập khoảng 02 - 03 

trường. 

- Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, cơ cấu 

lại tinh gọn hoặc giải thể nếu hoạt động không hiệu quả. 

- Đã hợp nhất 05 đơn vị sự nghiệp thành 02 đơn vị
8
. 

- Đối với lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: sáp nhập Ban quản lý 

Cụm công nghiệp – Dịch vụ huyện vào Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và thực 

hiện tự chủ một phần kinh phí. Hoàn thành việc hợp nhất trong tháng 12/2019. 

                                                 
6
  Tinh giảm 01 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. 

Thực hiện lộ trình dự kiến tinh giảm cấp phó từ 2 vị trí xuống còn 1 vị trí đối với các cơ quan như Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, UBMT TQVN huyện, Hội LHPN huyện, Hội Nông dân huyện, Hội CCB huyện. 

Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2019 đã tinh giảm 11 biên chế tại các cơ quan như Ban Tổ 

chức Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Mặt trận TQVN, Ban Dân vận, Hội LHPN, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa – thông tin, Phòng GD&ĐT, Thanh tra 

huyện; đến năm 2021 tinh giảm đảm bảo 10% so với biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị (theo Đề án số 01-ĐA/HU 

ngày 25/2/2016). 
7
  Đến nay có 04 xã – thị trấn là Phước Thắng, Phước Nghĩa, TT Tuy Phước, TT Diêu Trì.đã thực hiện sắp xếp, 

hoàn thiện chức danh, số lượng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và đến tháng 01/2020 sẽ hoàn 

thành ở các xã còn lại trên địa bàn huyện.  

8
  Hợp nhất Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn 

hóa – Thông tin – Thể thao huyện Tuy Phước. 

Hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện. 
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4.3. Ban hành quy chế làm việc và tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát quyền lực 

Ngay đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 21-

QĐ/HU ngày 21/9/2015 ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng hộ 

huyện Tuy Phước khóa XXI và Quyết định số 22-QĐ/HU ngày 25/9/2015 ban hành 

quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XXI theo quy định. Quy chế làm việc 

của Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cá nhân; là cơ sở để kiểm tra, giám 

sát và kiểm soát quyền lực của tập thể và các cá nhân được phân công, phân quyền.  

Đồng thời thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW ngày 02/12/2015 của Ban Bí 

thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 

việc của huyện ủy, quận ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, Ban Thường vụ 

Huyện ủy đã ban hành các Quyết định số 56, 57, 58, 59, 60 – QĐ/HU ngày 

02/12/2015 về việc ban hành quy chế làm việc của các cơ quan tham mưu Huyện 

ủy. Quy chế đã quy định rõ cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, chức năng nhiệm vụ 

và mối quan hệ công tác của mỗi cơ quan. Các Ban xây dựng Đảng có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Căn cứ quy chế làm việc, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 

chương trình và thành lập tổ kiểm tra giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng 

viên; bên cạnh đó khi xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo hoặc có vấn đề cần làm rõ, 

Ban Thường vụ thành lập tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất các tổ chức 

đảng, cơ quan, đơn vị. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy 

đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ, 

yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục. 

5. Công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lƣợng đảng viên 

- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong nhiệm 

kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng từng bước được kiện 

toàn, bảo đảm yêu cầu lãnh đạo của Ðảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 

cấp ủy được nâng lên; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững, phát huy được vai trò 

hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Ðảng … Đối với các tổ chức đảng trong 

loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp vai trò của chi, đảng bộ hết sức quan trọng, đã 

lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.   

- Trong nhiệm kỳ qua thực hiện nghị quyết, kế hoạch, quy chế của Đảng, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện việc 
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đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên
9
.  

Qua triển khai thực hiện đa ̃giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã 

nhận thức việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và 

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng 

đảng hiện nay. 

- Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức cơ 

sở đảng theo hướng gắn các tổ chức cơ sở đảng với đơn vị cơ sở hành chính, sự 

nghiệp, kinh tế, quân sự, công an; gắn các tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị và bảo đảm sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng đối với 

các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Đối với xã - thị trấn đã củng cố và hoàn thiện 13/13 xã - thị trấn có chi bộ chi 

bộ quân sự
10

. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường 

vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 398-CV/HU ngày 28/9/2018 về việc giải thể 

chi bộ cơ quan xã, đến nay 13/13 chi bộ cơ quan xã – thị trấn đã thực hiện giải thể 

chi bộ cơ quan, chuyển các đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn; kết thúc hoạt 

động 03 Đảng bộ (cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể) và 

thành lập mới 29 chi bộ trực thuộc Huyện ủy.    

Việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ 

sở đảng giúp cho các cấp ủy đảng tăng cường công tác quản lý về tổ chức và đảng 

viên. Nhìn chung qua hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đã 

                                                 
9
 Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2016-

2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 06/7/2017, về “Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.  

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW 

của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 

05/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban 

Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 22/3/2018 về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

bộ trong tình hình mới. 

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tiếp tục đổi 

mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 

22/3/2018 về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên. 

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư và Thông tri số 03-TT/TU ngày 11/4/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng 

trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 11/6/2019 về xây 

dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.  
10

  Trong đó có 10/13 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt tỷ lệ 76,9%; 12/13 xã - thị trấn có chi bộ trạm y tế và 6/13 

xã - thị trấn có chi bộ quỹ tín dụng Phấn đấu đến năm 2020 có 100% Trạm y tế và Quỹ tín dụng xã - thị trấn được 

thành lập chi bộ. 
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góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội 

ngũ đảng viên. Các cấp ủy tổ chức đảng đã phát huy tốt hơn vai trò hạt nhân lãnh 

đạo chính trị ở cơ sở, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 

quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Sau khi các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở 

đảng được ban hành. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt đến 

từng tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu các các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và bổ sung 

quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và đảm bảo thực 

hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Nhìn chung các các tổ 

chức cơ sở đảng đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình 

theo Quy định, nhất là khi Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về 

quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, 

phường, thị trấn được ban hành thay thế Quy định 94-QĐ/TW và Quy định 95-

QĐ/TW, quy định đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác phù 

hợp với tình hình hiện nay.  

- Nhiệm kỳ qua, để thực hiện củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch 

vững mạnh , Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng , chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế 

hoạch để thực hiện, đa ̃đăṭ ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp củng cố hoàn thiện mô hình tổ 

chức trong các loaị hình tổ chức cơ sở đảng , xây dưṇg và củng cố nâng cao chất 

lươṇg tổ chức cơ sở đảng , chất lươṇg đôị ngũ cán bô ̣ , đảng viên đáp ứng yêu cầu 

nhiêṃ vu ̣công nghiêp̣ hóa , hiêṇ đaị hóa đất nước ; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã - thị trấn, với 

mục đích xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, 

tư tưởng, tổ chức, đạo đức.  

Đối với các các tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong năm có nhiều tồn tại hạn 

chế, trong đợt kiểm điểm đánh giá cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều xem 

xét, gợi ý đối với tập thể, cá nhân, qua đó kiểm điểm sâu hơn giúp tập thể, cá nhân 

biết được nguyên nhân và tìm ra biện pháp khắc phục trong năm tiếp theo. Trong 

nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ đã tiến hành gợi ý 13 tập thể, 25 cá nhân.  

Việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đi vào nền nếp và 

đúng thực chất hơn, đảng viên có dấu hiệu vi phạm đều được xem xét xử lý kịp 
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thời
11

. Sau đánh giá chất lượng các các tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng kế hoạch 

để khắc phục tồn tại hạn chế của năm qua và đăng ký phấn đấu của năm sau. 

Nhìn chung qua thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng 

viên đúng thực chất đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy tốt hơn vai trò hạt nhân lãnh đạo 

chính trị ở cơ sở, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, 

đơn vị. 

- Về thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và 

các Ban xây dựng Đảng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 

các đồng chí cấp ủy viên và bí thư chi bộ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng viên; 

phân công các đồng chí Huyện ủy viên, Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ và chịu 

trách nhiệm để chi bộ yếu kém. Từ đó đa số chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ 

đúng thời gian quy định, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Việc tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề được các chi bộ quan tâm thực hiện mỗi quý 1 lần, công tác chuẩn bị nội 

dung sinh hoạt được cấp ủy hoặc bí thư chi bộ chuẩn bị chu đáo hơn, chương trình 

sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt được chú trọng. Qua kiểm tra, giám sát hàng năm 

tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở chi bộ cơ sở đạt trên 90%, sinh hoạt ở chi bộ trực 

thuộc đảng ủy xã - thị trấn đạt trên 85%.  

- Để tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và 

công tác cán bộ qua mỗi nhiệm kỳ, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện uỷ đều ban 

hành chương trình hành động hoặc kế hoạch về thực hiện công tác cán bộ, nhiệm kỳ 

2015-2020 ban hành Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 19/4/2016 về 

công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020; Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế 

đánh giá, nhận xét cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Đồng thời, tiến hành quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và đội ngũ cán bộ 

chủ chốt cấp huyện, cấp xã - thị trấn và các phòng ban, đoàn thể cấp huyện. Sau quy 

hoạch đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định. 

Đến nay cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử cấp 

huyện phải có bằng đại học chuyên môn, Trung cấp LLCT và các tiêu chuẩn theo 

                                                 
11

  Kết quả xếp loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hàng năm như sau: Năm 2015 có 24/38 

TCCSĐ xếp loại TSVM, chiếm tỷ lệ 63,1%; Năm 2016 có 28/38 TCCSĐ xếp loại TSVM, chiếm tỷ lệ 73,6%; Năm 

2017 có 19/38 TCCSĐ xếp loại TSVM, chiếm tỷ lệ 50%; Năm 2018 có 7/38 TCCSĐ xếp loại HTSXNV, chiếm tỷ lệ 

18,9%. 

Kết quả xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm như sau: năm 2015 có 320 đ/c HTXSNV, 2871 đ/c 

HTTNV, 422 đ/c HTNV, 23 đ/c không HTNV; năm 2016 có 399 đ/c HTSXNV, 3291 đ/c HTTNV, 364 đ/c HTNV, 12 

đ/c  không HTNV; năm 2017 có 352 đ/c HTSXNV, 3477 đ/c HTTNV, 388 đ/c HTNV, 19 đ/c không HTNV; năm 

2018 có 443 đ/c HTSXNV, 3630 đ/c HTTNV, 293 đ/c HTNV, 10 đ/c không HTNV. 
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quy định, cán bộ cấp xã có bằng trung cấp chuyên môn và trung cấp LLCT. Trong 

Chương trình hành động số 01-CTHĐ/HU ngày 19/04/2016 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI về công tác cán 

bộ, giai đoạn 2016-2020, yêu cầu đối với cán bộ cấp xã. Cán bộ Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt cấp xã, các chức danh cán bộ trưởng Mặt 

trận các hội đoàn thể (trừ các hội đặc thù) 100% đạt trình độ THPT hoặc tương 

đương, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên và đạt trình độ trung cấp lý luận 

chính trị. Đối với cán bộ trẻ dưới 35 tuổi phải đạt trình độ chuyên môn đại học. 

100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn, phấn đấu cán bộ 

lãnh đạo có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị. Đến nay trình độ cán bộ 

cơ sở đã được nâng lên rõ rệt
12

.  

Nhìn chung đôị ngũ cán bô ̣trong hê ̣thống chính tri ̣ ngày càng đươc̣ kiêṇ toàn, 

hoàn thiện cả về chính trị , trình độ chuyên môn , năng lưc̣ thưc̣ tiêñ đa ̃maṇh daṇ sử 

dụng, bố trí cán bô ̣trẻ, cán bộ có trình độ vào giữ các chức danh chủ chốt ở cơ sở và 

thưc̣ hiêṇ xét tuyển, thi tuyển cán bô ̣công chức công khai, minh bac̣h. 

- Về công tác đảng viên 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện công tác phát triển đảng viên 

được quan tâm, số đảng viên kết nạp hằng năm đạt 5% trở lên so với tổng số đảng 

viên. Trên cơ sở đó Huyện ủy xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên 

trong công tác xây dựng đảng, để bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Các cấp 

uỷ đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các biện pháp đồng bộ, thiết thực về 

công tác phát triển đảng viên mới. Tập trung phát triển đảng viên mới đảm bảo số 

lượng và chất lượng, nhất là ở địa bàn còn ít đảng viên, phấn đấu đoàn viên thanh 

niên được kết nạp vào Đảng đạt 70% tổng số đảng viên kết nạp trong năm, chú ý 

nguồn phát triển đảng là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đội ngũ công 

nhân các doanh nghiệp, đội ngũ trí thức và học sinh,... xem đây là một tiêu chí bắt 

buộc cho việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.  

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được cấp ủy đảng từ huyện đến 

cơ sở quan tâm, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao 

                                                 
12

  + Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 có 100% THPT (nhiệm kỳ 2005-2010 có 

84.88%), cao đẳng, đại học chuyên môn đạt 80% (nhiệm kỳ 2005-2010 có 15.12%), trung cấp chuyên môn đạt 20% 

(nhiệm kỳ 2005-2010 có 9.88%), trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 100% (nhiệm kỳ 2005-2010 có 61.05%). 

+ Cán bộ cấp xã trình độ học vấn THPT đạt 100% (năm 2006 có  64.5%), trình độ cao đẳng, đại học đạt 

56,33% (năm 2006 có 12.32%), trung cấp chuyên môn đạt 27,46% (năm 2006 có 21.01%), trung cấp lý luận chính trị 

trở lên đạt 100% (năm 2006 có 65.21%). 

+ Công chức cấp xã trình độ học vấn THPT đạt 100% (năm 2006 có  67.37%), trình độ cao đẳng, đại học đạt 

49,6% (năm 2006 có 7.36%), trung cấp chuyên môn đạt 47,5% (năm 2006 có 31.58%), trung cấp lý luận chính trị  đạt 

60,9% (năm 2006 có 33.68%).  
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chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng viên được kết nạp đảm bảo về tiêu chuẩn chính 

trị theo quy định của Trung ương. 

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 735 đảng viên
13

. Hầu 

hết đảng viên mới được kết nạp có động cơ phấn đấu đúng đắn, có nhận thức tốt về 

mục đích lý tưởng của Đảng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức 

lối sống lành mạnh, quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ 

quan đơn vị nơi công tác, hàng năm đều được cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu trước quần chúng, nhân dân, phát huy tốt tính 

tiên phong gương mẫu của người đảng viên.  

Thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao 

chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ 

tư cách ra khỏi Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các TCCSĐ tiến hành rà 

soát, kết quả đã cho 17 trường hợp ra khỏi đảng.  

Thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện 

chủ trương này, Ban Chỉ đạo đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên để tiến hành thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh 

nghiệp tư nhân xin vào đảng, tuy nhiên thời gian qua vẫn chưa kết nạp chủ doanh 

nghiệp nào vào Đảng.  

Công tác kết nạp đảng viên tuy đạt 5% trở lên nhưng gặp nhiều khó khăn nhất 

là ở nông thôn những người trẻ tuổi tìm cơ hội việc làm ở các thành phố lớn, số còn 

lại ở địa phương thì không có nguyện vọng xin vào Đảng (chủ doanh nghiệp tư nhân 

không có nguyện vọng xin vào Đảng). 

6. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, Quy định số 89, 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017, 105-

QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Kế hoạch, Quy định của Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch số 74-KH/HU và các quy 

định về công tác cán bộ
14

. 

                                                 
13

  Trong đó, có 393 nữ, tỷ lệ 53,47%, 506 đoàn viên, tỷ lệ 68,84% (NQ 70%), 20 học sinh, tỷ lệ 5,1%. 

 
14

  Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 04/12/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy 

tín, ngang tầm nhiệm vụ và Quy định số 05-QĐi/HU ngày 10/9/2018 về Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Quy định số 06-QĐi/HU ngày 10/9/2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định số 07-QĐi/HU ngày 10/9/2018 về khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, 

quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy.  
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Các văn bản quy định về công tác cán bộ được ban hành kịp thời, sát hợp với 

tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Vì vậy, đã tạo bước chuyển biến rõ rệt 

trong công tác cán bộ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng cao; công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về trình độ lý 

luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng; công tác quản lý cán bộ chặt 

chẽ, kịp thời phát hiện những cán bộ có trình độ, năng lực bố trí sử dụng và biểu 

dương khen thưởng, đồng thời phát hiện xử lý kịp thời những cán bộ vi phạm pháp 

luật, Điều lệ Đảng.  

Việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu, bổ nhiệm 

cán bộ ứng cử là cần thiết; đã phân công, phân cấp chức danh cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quản lý và một số chức danh cán bộ có sự thẩm 

định của các Ban xây dựng Đảng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác cán bộ của các ngành, các cấp; với thẩm quyền, trách nhiệm được 

phân công và chịu trách nhiệm với đề xuất của mình, người đứng đầu cấp ủy, tổ 

chức đảng, đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng theo quy định. Nhìn chung, 

công tác cán bộ của Huyện ủy Tuy Phước đã đi vào nền nếp, thực hiện theo quy 

định, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên với công tác 

cán bộ của Huyện ủy. 

-  Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa quy trình 

công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, mọi 

việc đều có quy trình, bước đi cụ thể, sau đó Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận cụ 

thể từng trường hợp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền lãnh đạo của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy có trách nhiệm chuẩn bị cụ thể được thảo luận 

dân chủ và quyết định theo đa số. Qua đó, phát huy được trí tuệ tập thể cấp ủy và vai 

trò của từng đồng chí cấp ủy viên; các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy đảm bảo 

được tính khả thi, thống nhất khi triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã 

tập trung thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và 

nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi 

đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong 

hệ thống chính trị. 

- Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 04/12/2018, Ban Thường vụ Huyện 

ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng 

cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo 

đức, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo 

và rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính 
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trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Đồng thời Ban Thường 

vụ Huyện ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách có lộ 

trình, khoa học và lâu dài theo hướng phát hiện, lựa chọn cán bộ, công chức từ 

nguồn quy hoạch có thành tích nổi trội và có triển vọng phát triển; xây dựng kế 

hoạch cụ thể về công tác luân chuyển, điều động cán bộ để rèn luyện, nâng cao bản 

lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ; đánh giá chính xác nhân sự 

được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những người không xứng đáng, những người 

chạy chức, chạy quyền, những cán bộ không có động lực phấn đấu.  

- Kết quả thực hiện các khâu công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 

+ Đánh giá cán bộ:  

Căn cứ vào các qui định và hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về đánh giá, nhận xét cán bộ, hàng năm Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo 

các tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá, nhận xét cán bộ 

một cách nghiêm túc và thường xuyên. Đến nay công tác đánh giá, nhận xét cán bộ 

đã đi vào nề nếp. 

Trong đánh giá, nhận xét cán bộ, từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc 

chế độ tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính trung thực, khách quan, toàn diện, nêu 

cao vai trò tập thể cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị nhất là từ khi thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII. Với trách nhiệm được Ban Thường vụ Huyện uỷ 

phân công, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ theo dõi địa bàn, phụ trách khối có 

ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản 

lý trước khi Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét kết luận
15

. Trong đánh giá cán bộ 

luôn gắn liền với đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. 

+ Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 

Công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bô ̣có nhiều đổi mới hơn so với trước .  Đào 

tạo về trình độ lý luận chính trị dành cho cán bô ̣lãnh đạo , quản lý và trong quy 

hoạch theo hướng sát thực với điều kiện tình hình thực tế ở địa phương về công tác 

cán bộ, từng bước tháo gỡ tình trạng chưa đạt chuẩn theo quy định về công tác cán  

bô.̣ Các lĩnh vực, loại hình đào tạo , bồi dưỡng được thưc̣ hiêṇ tập trung , đào tạo có 

trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải
16

. 

                                                 
15

  Từ đấu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành nhận xét, đánh giá 627 lượt cán bộ; kết quả 

164 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 26,16%), 438 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 69,86%) 

và 25 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 3,99%).  
16

  Kết quả đào tạo, bồi dưỡng như sau:  04 đồng chí được đào tạo cử nhân chính trị gồm các chuyên ngành Tổ 

chức, Kiểm tra, Dân vận, Tôn giáo; 24 đồng chí được đào tạo trình độ sau đại học;  15 đồng chí cán bộ được đào tạo 

trình độ LLCT cao cấp;  227 đồng chí cán bộ công chức cấp huyện và xã-thị trấn được đào tạo trình độ LLCT trung 

cấp. 
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+ Về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử:  

Công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng 

quy trình theo Quyết định số 48-QĐ/HU ngày 25/10/2010 và Quyết định số 177-

QĐ/HU ngày 26/9/2016 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, 

Quyết định số 290-QĐ/HU ngày 21/6/2017 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới 

thiệu cán bộ ứng cử (nay là Quy định số 06-QĐi/HU ngày 10/9/2018 về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử), phù hợp điều kiện của địa 

phương và quy định của Trung ương 
17

.  

+ Về quy hoạch cán bộ:  

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện công tác 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025
18

. Hằng 

năm, Huyện uỷ và các TCCSĐ đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn xem công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ 

trọng yếu, nhằm chủ động trong việc đào tạo- bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp 

                                                 
17

  Kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành bổ nhiệm 13 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó 

có 03 đồng chí cấp trưởng và 10  đồng chí cấp phó; bổ nhiệm lại 15 đồng chí; giới thiêụ cán bô ̣ứng cử vào các chức 

danh ở cấp huyện và các tổ chức cơ sở đảng là 98 đồng chí.  

18
   

Tiêu chí 

Quy hoạch BCH Quy hoạch BTV 

2015-2020 2020-2025 2015-2020 2020-2025 

Cấp huyện 

Tổng số 71 71 24 19 

Nữ 13 (18,39%) 19 (26,76%) 3 (12,50%) 5 (26,31%) 

Trẻ dƣới 35 10 (14,08%) 12 (16,9%) 1 (4,17%) 2 (10,52%) 

Cấp xã-thị trấn 

Tổng số 329 315 124 107 

Nữ 113 (34,35%) 153 (48,57%) 32 (15,69%) 34 (31,77%) 

Trẻ dƣới 30 89 (27,05%) 74 (23,49%) 17 (8,33%) 4 (3,74%) 

Quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó 

chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã, mỗi chức danh quy hoạch từ 2-3 đồng chí.   

Quy hoạch lãnh đạo các phòng ban cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 số lượng 218 đ/c. Trong đó 88 đồng chí 

quy hoạch cấp trưởng, 130 đồng chí quy hoạch cấp phó. Về trình độ, cơ cấu độ tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch đạt yêu 

cầu theo quy định. 
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xếp, sử dụng cán bộ, vừa bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trước mắt và chuẩn 

bị cho đội ngũ cán bộ kế cận cho giai đoạn tiếp theo. 

+ Về luân chuyển cán bộ:  

- Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khoá IX) và các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt việc luân chuyển, 

điều động cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển cán bộ từ huyện xuống 

cơ sở 07 đồng chí, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý giữa các phòng, ban là 04 

đồng chí.  

Từ đó đã tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch các chức 

danh chủ chốt ở mỗi cấp có điều kiện để rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Mỗi 

cán bộ, đảng viên được điều động, luân chuyển đều chấp hành nghiêm quyết định 

điều động, luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền. Khi cân nhắc bố trí, bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ trong diện lãnh đạo chủ chốt, Huyện uỷ đều xem xét tiêu 

chuẩn kinh qua chức vụ chủ chốt ở cấp dưới. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách 

về luân chuyển, điều động cán bộ theo qui định. 

 + Thực hiện chính sách đối với cán bộ:  

Huyện uỷ luôn chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, trợ cấp, chế độ 

BHXH, BHYT, chế độ hưu trí, chăm sóc sức khoẻ, trợ cấp khó khăn, nâng bậc 

lương, chuyển ngạch, hỗ trợ học tập đúng theo qui định của TW và của Tỉnh. Ngoài 

ra Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành một số quy định về chăm sóc sức 

khỏe, thăm hỏi ốm đau, từ trần cán bộ thuộc diện quản lý các cấp nhằm động viên, 

hỗ trợ phần nào những cán bộ gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau… góp phần ổn định 

cuộc sống
19

.  

+ Kỷ luật cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kỷ luật 02 cán bộ thuộc diện 

Ban Thường vụ quản lý. 

- Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

Sau khi tiếp thu Quy định số 126–QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị 

“Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng triển khai quán triệt cho cán bô ̣ lãnh đạo, quản lý 

cấp huyêṇ , bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ cở Đảng và chỉ đạo các tổ chức đảng 

                                                 
19

  Huyện ủy đã làm thủ tục nghỉ hưu cho 36 đồng chí trong đó khối Đảng, Mặt trận và các hội đoàn thể là 13 

đồng chí (đúng tuổi 9 đ/c, Nghị định 108 /2014/NĐ-CP là 2 đ/c, Nghị định 26/2015/NĐ-CP là 2 đ/c), khối chính 

quyền là 13 đồng chí (đúng tuổi 12 đ/c, Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 1 đ/c), khối xã là 5 đồng chí, sự nghiệp 5 đồng 

chí; thực hiện nâng lương cho 28 đồng chí; phụ cấp vượt khung cho 10 đồng chí; trợ cấp ốm đau, điếu tang cho 106 

đồng chí. 
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trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt đến các chi bộ trực thuộc, đảng viên. Qua 

học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, phương châm, 

tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời kỳ mới 

trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng 

viên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.  

Qua hơn 1 năm thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban 

Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng đã nhận thức đúng đắn ý nghĩa tầm quan 

trọng của công tác Bảo vệ chính trị nội bộ đảng trong tình hình mới, là cơ sở trong 

công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh 

đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở và ứng cử các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Ban Thường vụ Huyện ủy 

đều vận dụng theo Quy định của Trung ương. Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm 

định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ hơn, 

góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, ổn định tổ chức, bảo vệ hệ thống chính trị, 

tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân
20

.  

Ban Tổ chức Trung ương cần sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định, 

để có cơ sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ dễ dàng, đồng bộ hơn. 

7. Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 

- Sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 

đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định công tác kiểm tra, giám 

sát, kỷ luật đảng là những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, làm tốt công tác 

kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời phát huy ưu điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, 

khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật, trực tiếp góp phần nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch 

vững mạnh. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng để 

nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: 

Trong nhiệm kỳ, trên cơ sở các quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên, 

các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kịp thời ban hành quy định, quy trình cho cấp 

mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. 

- Việc thực hiện các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: 

                                                 
20

  Kết quả thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị: 

* 266 trường hợp kết nạp đảng viên, để lại 10 hồ sơ thẩm tra xác minh thêm vì có vấn đề về lịch sử chính trị; 

* 27 trường hợp bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, trong đó 02 đồng chí có vấn đề về lịch sử 

chính trị được Ban Thường vụ thống nhất làm lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện để sử 

dụng chuyên môn. 
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Căn cứ Điều lệ Đảng, các Quy định của Trung ương
21

, ủy ban kiểm tra các 

cấp trong huyện đã nghiêm túc thực hiện và chủ động xây dựng chương trình công 

tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm; nội dung kiểm tra, giám sát có 

trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi 

phạm, tiêu cực, những vấn đề búc xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. 

Đồng thời, Ban Thường vụ huyện ủy ban hành quy trình công tác kiểm tra, giám sát, 

kỷ luật đảng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy ban hành các quy trình, hướng dẫn thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy, ủy ban kiểm tra 

cơ sở thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm, 

tiến hành xem xét, kiểm điểm, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 

kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với tổ chức, cá nhân vi phạm một cách 

công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc 

đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 

luật của Đảng.  

- Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của 

các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; việc xử lý những tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm:  

Để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã xây dựng và ban hành các văn 

bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò, trách nhiệm 

của các đồng chí cấp ủy viên, của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chỉ đạo kiểm 

tra, giám sát nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Quan tâm tạo điều kiện để ủy ban 

kiểm tra các cấp trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ; thường xuyên nghe báo cáo 

trong thực hiện nhiệm vụ và cho ý kiến về những vụ việc phức tạp; chú trọng đổi 

mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả và bồi dưỡng 

nghiệp vụ, hướng dẫn cho cấp ủy viên và ủy ban kiểm tra cơ sở
22

. Tăng cường kiểm 

tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, việc giữ 

gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó chú 

trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung ở những 

lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm như tài chính, đất đai, thực hiện dự án…đồng 

thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể để xử lý kỷ luật 

                                                 
21

   Quy định số 30 – QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Chương VII, 

Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 102 – QĐ/TW, ngày 

15/11/2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07 – QĐ/TW, ngày 28/8/2019 của 

Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng. 
22

  Trong nhiệm kỳ, ngoài 49 đ/c là ủy viên UBKT huyện ủy và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ 

sở được UBKT Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng, UBKT huyện ủy đã phối hợp tổ chức 05 lớp với 252 đ/c là ủy viên UBKT 

đảng ủy cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để bồi dưỡng 

nghiệp vụ. 
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đảng viên vi phạm đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với chính quyền, đoàn thể đảm bảo 

phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ 

luật của Đảng. 

- Công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức 

Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:  

Hàng năm, trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, Ban 

Thường vụ huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát đối với 21 đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà 

nước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc thực hiện NQTW 4 khóa XI, khóa XII; 

việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên 

không được làm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các 

cấp…Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế của 

cán bộ đảng viên 

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các 

cấp; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tự 

kiểm tra, giám sát:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp được 

Điều lệ Đảng quy định. Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện 

đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; ban hành quy chế làm việc; 

xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm đối với tổ 

chức đảng và đảng viên trực thuộc cấp ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra quyết định 

phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và 

hàng tháng, quý, năm, sơ kết, tồng kết; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn nghiệp vụ và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, 

giám sát, thi hành kỷ luật Đảng do Điều lệ Đảng quy định. 

Đối với các tổ chức đảng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy 

định trong quy chế làm việc để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

kiểm tra, giám sát và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy 

định của Điều lệ Đảng; chủ động tự kiểm tra, tự giám sát trong việc tổ chức thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước cấp trên; đồng thời tập 

trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ giao; nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước cấp trên. 
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- Sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 

giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan:  

Ủy ban kiểm tra chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện 

nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và những nhiệm vụ do cấp ủy giao; thực hiện 

tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 

luật Đảng; tham gia ý kiến cùng các ban liên quan giúp cấp ủy thực hiện theo thẩm 

quyền về công tác cán bộ, về giải quyết khiếu nại kỷ luật, tố cáo; phối hợp chặt chẽ 

với các ban, ngành, cơ quan, các đoàn thể trong việc thông tin những nội dung liên 

quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, xử lý kỷ luật đảng 

viên vi phạm đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền, mặt trận, đoàn thể; 

không lấy kỷ luật của Đảng để thay thế kỷ luật của chính quyền, mặt trận, đoàn thể. 

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ: 

Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở: Đã kiểm tra 220 lượt tổ chức đảng 

trực thuộc (trong đó BTV huyện ủy 18, cấp ủy cơ sở 202)
23

. Đồng thời kiểm tra 

11.518 lượt đảng viên (trong đó BTV huyện ủy 07, cấp ủy cơ sở 11.511)
24

.  

Đã giám sát 137 lượt tổ chức đảng (BTV huyện ủy 19, cấp ủy cơ sở 118)
25

.  

+ Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện: 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức 

đảng
26

. Kiểm tra 97 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát (UBKT huyện ủy 21, UBKT cơ sở 76). Qua kiểm tra, kết luận: Hầu hết các 

tổ chức đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ còn một số ít tổ chức 

đảng xác định đối tượng kiểm tra, giám sát chưa đúng quy định, đã kịp thời nhắc 

nhở, chấn chỉnh. 

                                                 
23

  Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện quy chế làm việc; nghị quyết, quyết định, chỉ thị về cải cách hành chính; 

về xử lý lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng trái phép; về công tác vận động quần chúng; về 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua kiểm tra, kết luận: Đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu 

sót, hạn chế trong tổ chức thực hiện. 
24

  Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà 

nước. 
25

  Nội dung giám sát: Việc thực hiện nghị quyết, quy định, chỉ thị, quyết định, quy chế…của Đảng, Nhà nước 

cấp trên, về: công tác đảng viên; công tác cán bộ; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; công tác 

vận động quần chúng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Qua kết quả giám sát, 

đã kịp thời chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế để khắc phục, chấn chỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ huyện ủy đã giám sát 

chuyên đề đối với 10 cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý. Nội dung giám sát: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối 

sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ giao; việc chấp hành quy chế làm việc; việc thực hiện NQTW 4 khóa XI, khóa 

XII; việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh…Qua kết quả giám sát, đã chỉ rõ những thiếu sót, hạn 

chế để khắc phục, sửa chữa; chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 
26

  Nội dung vi phạm: Về thực hiện hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ. 

Qua kiểm tra, kết luận: có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. 
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Kiểm tra 04 tổ chức đảng có 09 đảng viên vi phạm đã xử lý kỷ luật (UBKT 

huyện ủy 03 tổ chức - 08 đảng viên, UBKT cơ sở 01). Qua kiểm tra, kết luận: Các 

trường hợp vi phạm đã xử lý đúng quy định, quy trình, hướng dẫn. 

Đã giám sát 41 tổ chức đảng trực thuộc (UBKT huyện ủy 10, UBKT cơ sở 

31)
27

. Tiến hành giám sát đối với 22 cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý 

(UBKT huyện ủy 11, UBKT cơ sở 11)
28

. 

Kết quả kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 41 trường hợp 

đảng viên vi phạm; trong đó: khiển trách 26, cảnh cáo 09, cách chức 04, khai trừ 02; 

cấp xử lý: Huyện ủy 01, UBKT huyện ủy 03, đảng ủy cơ sở 10, chi bộ 27; nội dung 

vi phạm chủ yếu: thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi 

phạm về đất đai; về đạo đức, lối sống; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình… 

Đã tiếp nhận 03 đơn phản ảnh, tố cáo; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy thụ lý giải 

quyết 01 đơn, chuyển đảng ủy cơ sở xem xét, giải quyết kết quả: Tố sai 01; tố đúng 

01 và đúng một phần 01, có vi phạm 02 đảng viên, phải xử lý vi phạm 01 đảngviên. 

Kiểm tra 103 tổ chức đảng cấp dưới về thu chi tài chính và công tác đảng phí 

(UBKT huyện ủy 12, UBKT cơ sở 91). Kết quả kiểm tra: Truy thu 08 đảng viên, số 

tiền 1.124.874 đồng, do trích nộp chưa đúng tỷ lệ quy định. 

8. Công tác dân vận, tăng cƣờng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân 

dân 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương
29

, công tác dân vận của hệ thống chính trị 

huyện chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đã góp phần thực 

hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng 

cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Măt trận và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện 

nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; 
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  Nội dung giám sát: Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán 

bộ, đảng viên; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; qua kết quả giám sát, đã chỉ ra những 

tồn tại, hạn chế để khắc phục. 
28

  Nội dung giám sát: Về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; qua 

kết quả giám sát còn có những tồn tại, hạn chế nhưng chưa đến mức chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã 

nhắc nhở để chấn chỉnh, khắc phục. 
29

  Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về 

ban hành “ Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Kết luận số 114 –KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về 

“Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các 

cấp trong tình hình mới”; Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 

217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư 

(khóa XII). 
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nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tham gia giải quyết có hiệu quả 

hơn nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân; tạo sự đồng thuận trong nhân 

dân.  

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động đa dạng, theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của 

Đảng bộ, sát cơ sở, phù hợp với hội viên, đoàn viên và nhân dân. Công tác dân vận 

luôn gắn với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Triển khai thực 

hiện Quy chế về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 

các cấp với nhân dân và Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính 

quyền. Các chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra phù 

hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng của nhân dân trong huyện. Thực 

hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung 

nhân dân làm chủ và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được 

phát huy.  

Công tác dân vận chính quyền có những chuyển biến tích cực, nhận thức của 

cán bộ, công chức, đảng viên về phương châm: Tin dân, trọng dân, gần dân, học 

dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân được nâng lên. Tập trung cải cách thủ 

tục hành chính, nâng cao đạo đức, công vụ của cán bộ, công chức. Việc thực hiện 

dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với dân; giải quyết những bức xúc, kiến 

nghị và khiếu nại, tố cáo của nhân dân được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác dân vận phối hợp tích cực tham 

gia xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện các đề án, dự án, đền bù giải phóng 

mặt bằng, tái định cư có liên quan đến người dân được quan tâm. 

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “ Dân vận khéo” có 

nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng 

cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân. Các hình thức tập hợp nhân dân đa 

dạng, phong phú, thiết thực. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng 

Đảng, chính quyền; việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống có những chuyển biến tích cực. 
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 Các cấp ủy Đảng đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết các 

Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Hệ thống dân vận 

từ huyện đến cơ sở tập trung củng cố, kiện toàn; công tác đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động được 

quan tâm.  

Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, động viên nhân dân 

tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân và mối quan hệ mật 

thiết giữa Đảng với nhân dân  được củng cố, tăng  

9. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa X), Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp 

ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham 

nhũng;đồng thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện
30

. Chỉ đạo UBND huyện 

kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng tại các xã trên địa bàn huyện. 

Theo Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 24/5/2019 thực hiện Kế hoạch số 50-

KH/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính 

quyền trong huyện, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các 

hành vi trả thù, trù dập người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách theo đúng quy 

định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

uốn nắng lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác này đối với cấp dưới; đẩy mạnh 

việc thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân 

có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo và các hành vị lợi 
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  Kế hoạch số 34-KH/HU ngày 05/6/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 15/7/2016 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng”; Công văn số 445-CV/HU ngày 18/02/2019 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí 

theo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng tại Thông báo Kết luận số 199-TB/BCĐTW ngày 15/11/2018; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ 

thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 
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dụng quyền hành phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự 

thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất 

đoàn kết nội bộ; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm theo quy 

định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nếu buôn lỏng lãnh đạo, quản lý, không 

làm hết trách nhiệm để xảy ra trình trạng người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức bị trả thù, trù dập khi phát hiện tố giác, đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết 

luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí” cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện; đồng 

thời tiếp tục phổ biến công khai các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo của các ngành, địa phương về phòng, chống tham nhũng trên trang 

thông tin điện tử, qua hệ thống phát thanh, truyền thanh các xã, thị trấn; lồng ghép 

phổ biến, giáo dục thông qua các hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể ở địa 

phương. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức 

10 lớp truyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 873 lượt 

cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia.  

Về kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, xử lý 

trình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng: Các cấp ủy, tổ chức đảng 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham 

nhũng. Trong kỳ, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra việc 

quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản tại 06 xã- thị trấn với tổng số tiền phải thu hồi là 

609.822.000 đồng; thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất công ích nuôi trồng thủy 

sản, theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Bình 

Định tại 03 xã trong huyện.   

10. Đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng 

- Đổi mới lãnh đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân:  

- Huyêṇ ủy , Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp uỷ cơ sở đã lãnh đạo , định 

hướng các mục tiêu , nhiệm vụ, giải pháp lớn của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

5 năm và hằng năm; phân bổ ngân sách địa phương; quy hoạch tổng thể và kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm, chủ trương đầu tư một số dự án, công trình quan trọng của 

huyện, đề ra giải pháp chủ yếu để thực hiện các Nghị quyết, quyết định, cơ chế 

chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp uỷ cấp trên phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương.   
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- Thường trực HĐND đã thực hiện tốt việc cung cấp cho đảng viên là đại biểu 

HĐND đầy đủ thông tin về các quyết định, định hướng chỉ đạo của cấp ủy, Ban 

Thường vụ cấp ủy để đảng viên là đại biểu HĐND quán triệt và chấp hành nghiêm 

khi thực hiện trách nhiệm đại biểu HĐND; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong 

Đảng; Đồng thời có trách nhiệm lãnh đạo đại biểu HĐND cấp mình thảo luận và 

quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác tổ chức cán bộ, 

lĩnh vực giám sát đảm bảo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp 

mình. Quá trình thảo luận, nếu HĐND có ý kiến khác với định hướng lãnh đạo của 

cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy thì Thường trực HĐND kịp thời báo cáo cho Ban 

Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở xem xét , thảo luận, tiếp thu những ý kiến hợp lý 

của đại biểu HĐND để điều chỉnh sự lãnh đạo của mình. 

 Trong công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện, Ban 

Thường vụ Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp huyện và xã-thị trấn đủ số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng 

và cơ cấu hợp lý (về tỷ lệ đảng viên, tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành, tỷ lệ nữ tham gia 

hội đồng nhân dân) theo đúng qui định của luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và các xã - thị trấn cũng như các chức 

danh chủ chốt cơ bản đúng theo định hướng của cấp ủy. 

- Đổi mới lãnh đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân:  

 - Trong lĩnh vực kinh tế- xã hội: Trên cơ sở đề xuất của UBND, Ban Thường 

vụ Huyện ủy cho ý kiến về những định hướng lớn trong quy hoạch tổng thể về phát 

triển kinh tế-xã hội, về những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn và 

những cân đối chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm, 

phân bổ ngân sách địa phương, quy hoạch tổng thể và kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm, chủ trương đầu tư một số dự án, công trình quan trọng có ảnh hưởng lớn đến 

sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để UBND trình HĐND. 

 Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về quy hoạch, kế hoạch phát triển các 

ngành và các lĩnh vực, các địa bàn trọng yếu, quy hoạch các cụm kinh tế trực thuộc 

Huyện, quy hoạch các khu đô thị theo phân cấp; việc vận dụng các cơ chế chính 

sách của Nhà nước có ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi của nhiều đối tượng, đến 

quốc phòng-an ninh, đến ngân sách; về những chủ trương huy động các nguồn lực, 

vay vốn để đầu tư phát triển; về chủ trương đầu tư các dự án, công trình ngoài danh 

mục quyết định của cấp ủy; lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương phát triển các lĩnh vực 

văn hóa, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động-xã hội. 

 Trên cơ sở chủ trương của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND 

đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện; ngoài chủ trương của 
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Ban thường vụ, UBND các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc quyền hạn, 

trách nhiệm quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời chủ động 

xin ý kiến Ban Thường vụ về những vấn đề quan trọng, phức tạp chưa có chủ 

trương của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. 

 - Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh: Ban Thường vụ đã bàn bạc thảo luận và 

cho ý kiến về chủ trương, nhiệm vụ trọng yếu bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây 

dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị-xã 

hội ở địa phương, cho chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh 

trên địa bàn; về những chủ trương lớn trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính 

trị trong các lực lượng vũ trang. 

 Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đúng nguyên tắc, Đảng 

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời đề cao 

thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND trong công tác cán bộ, UBND 

đề xuất, giới thiệu nhân sự ứng cử, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với 

cán bộ các cơ quan nhà nước diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Trên cơ sở đề 

xuất của UBND huyện và Đảng ủy các xã-thị trấn, Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp 

và tiến hành thẩm định trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định về quy 

hoạch, bố trí, phân công công tác, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm 

cán bộ thuộc diện quản lý.  

- Kết quả đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của 

các cơ quan tƣ pháp:  

- Huyện ủy lãnh đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện theo đúng các 

quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp 

tiến hành việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm kịp thời, chính xác, nghiêm minh 

theo đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. 

Lãnh đạo các cơ quan tư pháp cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, 

chủ trương của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; lãnh đạo thực hiện 

cải cách công tác tư pháp ở địa phương một cách đồng bộ, trong đó lấy cải cách hoạt 

động xét xử làm trọng tâm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng 

viên trong các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, công tác thi hành án 

bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

 - Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy cho ý kiến các vụ án có 

liên quan đến cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các vụ án, 

vụ việc nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, thực hiện theo đúng 

Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với 
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các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác 

bảo vệ Đảng. 

 - Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến về nhân sự cấp trưởng và cấp phó các 

cơ quan tư pháp để ngành dọc cấp trên bổ nhiệm; nhận xét, đánh giá định kỳ hằng 

năm đối với cán bộ là cấp trưởng, cấp phó các cơ quan tư pháp ở địa phương. 

 - Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong các cơ 

quan tư pháp; chỉ đạo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong 

các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. Định kỳ hằng quí và khi cần thiết, Thường trực Huyện ủy tổ chức trực báo 

với lãnh đạo các cơ quan tư pháp để nghe báo cáo kết quả hoạt động và những vấn 

đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các cơ quan này. 

- Kết quả đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của 

MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội: 

- Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác vận động quần chúng 

nói chung và hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể nói riêng, Huyện ủy đã 

ban hành CTHĐ về “Công tác vận động quần chúng” và một số kế hoạch chuyên đề 

về công tác thanh niên, phụ nữ, giai cấp công nhân. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở 

Đảng, Mặt trận và các hội, đoàn thể trong huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện cụ thể. Mặt khác, thông qua việc chuẩn bị nội dung các văn kiện Đại hội 

của các hội, đoàn thể, Ban Thường vụ và Thường trực cấp uỷ đã cho ý kiến về định 

hướng nội dung hoạt động của từng hội, đoàn thể nhằm vừa đáp ứng các yêu cầu, kế 

hoạch của hội, đoàn thể cấp trên, vừa phù hợp với các yêu cầu của nhiệm vụ chính 

trị của địa phương. Duy trì chế độ làm việc định kỳ giữa Thường trực cấp ủy với 

lãnh đạo Mặt trận và các hội, đoàn thể, thông qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, 

tâm trạng của quần chúng nhân dân, những mặt thuận lợi, khó khăn trong hoạt động 

của Mặt trận và các hội, đoàn thể để có hướng xử lý kịp thời. 

- Song song với việc định hướng nội dung hoạt động, trên cơ sở  các quy định 

của Đảng, các cấp ủy Đảng đã quy hoạch đội ngũ cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn 

thể từ huyện đến cơ sở theo nhiệm kỳ của cấp ủy, có kế hoạch đào tạo về chuyên 

môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn thể. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng đã lựa chọn những cán bộ có năng lực, đạo đức tốt để 

giới thiệu cho Mặt trận và các hội, đoàn thể bầu vào các chức danh chủ chốt của tổ 

chức mình. 

  Nhìn chung, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể trong 

huyện ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ của Mặt trận và các hội, đoàn thể 

được bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tạo được uy tín đối 

với quần chúng nhân dân. 
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- Kết quả đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán 

bộ: 

- Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán 

bộ, đi đôi phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong 

hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Để tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất 

lượng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ qua mỗi nhiệm kỳ Huyện ủy và Ban 

Thường vụ Huyện uỷ đều ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch về thực 

hiện công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 ban hành Chương trình hành động số 01-

CTHĐ/HU ngày 19/4/2016 về công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020; Quy định phân 

cấp quản lý cán bộ; Quy chế đánh giá, nhận xét cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và 

giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời, tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt 

cấp huyện, chỉ đạo Đảng ủy các xã - thị trấn, các phòng ban, đoàn thể cấp huyện quy 

hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị và thực hiện công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ theo quy định. 

- Công tác xây dưṇg đôị ngũ cán bô ̣đươc̣ các cấp ủy đảng quan tâm nhất là 

thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lươc̣ cán bô ̣thời kỳ đẩy 

mạnh công nhiệp hóa , hiêṇ đaị hóa đất nước . Các khâu công tác cán b ộ, từ quy 

hoạch, đào taọ, bồi dưỡng, đánh giá, nhâṇ xét, luân chuyển, bố trí, sử duṇg, quản lý 

cán bộ, đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo quy chế , quy điṇh và đi vào nề nếp . Hiêṇ nay trình đô ̣

cán bộ được nâng lên rõ rệt
31

.  

Nhìn chung đôị ngũ cán bô ̣trong hê ̣thống chính tri ̣ ngày càng đươc̣ kiêṇ toàn, 

hoàn thiện cả về chính trị , trình độ chuyên môn , năng lưc̣ thưc̣ tiêñ đa ̃maṇh daṇ sử 
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  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 có 100% đạt trình độ chuyên môn từ đại học 

trở lên (trong đó có 11,62% đạt trình độ sau Đại học), trình độ lý luận chính trị cao cấp đạt 90,69% (nhiệm kỳ trước  

60,47%).  

Cán bộ lãnh đạo cấp huyện (từ trưởng phó các phòng ban trở lên)  có trình độ cao đẳng, đại học đạt 100% 

(năm 2006 có 74.13% có trình độ cao đẳng, đại học) trình độ lý luận chính trị cao cấp đạt 50,70% (năm 2006 có 

31.10%).  

Cán bộ diện quy hoạch lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận TQVN và các hội đoàn thể huyện 100% đạt trình 

độ đại học trở lên, 25,19% đạt trình độ cao cấp LLCT, 65,35% trình độ Trung cấp LLCT.  

Cán bộ công chức cấp huyện có trình độ cao đẳng, đại học đạt 88% (năm 2006 có 55.8%, trình độ lý luận 

chính trị cao cấp đạt 14,40% (năm 2006 có 1.66%),  trung cấp lý luận chính trị đạt 27,6%. (năm 2006 có 25.5%).  

Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 có 100% THPT (nhiệm kỳ 2005-2010 có 84.88%), 

cao đẳng, đại học chuyên môn đạt 80% (nhiệm kỳ 2005-2010 có 15.12%), trung cấp chuyên môn đạt 20% (nhiệm kỳ 

2005-2010 có 9.88%), trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt 100% (nhiệm kỳ 2005-2010 có 61.05%). 

Cán bộ cấp xã trình độ học vấn THPT đạt 100% (năm 2006 có  64.5%), trình độ cao đẳng, đại học đạt 

56,33% (năm 2006 có 12.32%),  trung cấp chuyên môn đạt 27,46% (năm 2006 có 21.01%), trung cấp lý luận chính trị 

trở lên đạt 100% (năm 2006 có 65.21%). 

Công chức cấp xã trình độ học vấn THPT đạt 100% (năm 2006 có  67.37%), trình độ cao đẳng, đại học đạt 

49,6% (năm 2006 có 7.36%),  trung cấp chuyên môn đạt 47,5% (năm 2006 có 31.58%), trung cấp lý luận chính trị đạt 

60,9% (năm 2006 có 33.68%).  
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dụng, bố trí cán bô ̣trẻ, cán bộ có trình độ vào giữ các chức danh chủ chốt ở cơ sở và 

thưc̣ hiêṇ xét tuyển, thi tuyển cán bô ̣công chức công khai, minh bac̣h. 

- Lãnh đạo Đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cơ quan lãnh 

đạo của Đảng:  

- Để tiếp tục sửa đổi lề lối làm việc, Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng, các 

tổ chức cơ sở Đảng, UBND huyện, các phòng, ban huyện, UBND xã - thị trấn, Mặt 

trận và các Hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở đều ban hành quy chế hoạt động, quy 

định về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng và cơ quan, 

đơn vị; Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cơ quan có mối quan hệ trong công 

tác, Quy định về lề lối làm việc, quan hệ công tác,… và từng bước thực hiện đúng 

quy chế, đưa lề lối làm việc vào nền nếp. 

- Trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế ở tổ chức cơ sở Đảng 

ngày càng được thể hiện rõ và nghiêm túc hơn. Trong tổ chức điều hành đã thực 

hiện tốt việc phân công, phân nhiệm cho cán bộ, đảng viên và duy trì chế độ đánh 

giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo quy định. 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đều xây dựng chương 

trình công tác năm, quý, tháng làm cơ sở để chỉ đạo điều hành việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị. 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được nâng cao. Hầu hết 

các xã - thị trấn đã tổ chức công khai các nội dung công việc để nhân dân biết và 

tham gia ý kiến như việc bê tông hóa giao thông nông thôn, bê tông kênh mương nội 

đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng phúc lợi, quy hoạch đất đai, xét cấp đất ở, Nghị 

quyết HĐND, thu chi ngân sách, các khoản quỹ do nhân dân đóng góp,… Đa số các 

thôn trên địa bàn huyện đều duy trì việc tổ chức hội nghị nhân dân theo định kỳ; 

đồng thời qua đó đã có những sửa đổi bổ sung nội dung trong quy ước và hương 

ước nông thôn. Tổ chức thảo luận để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phát triển kinh 

tế, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, vận động trẻ em bỏ học đến 

trường,… 

- Các xã – thị trấn tiếp tục duy trì việc phân công cán bộ theo dõi địa bàn 

thôn, cùng sinh hoạt với chi bộ và quần chúng nhân dân để thường xuyên nắm bắt 

tình hình và đề xuất những vấn đề cần thiết cho cấp xã giải quyết. 

 - Đổi mới trong xây dựng và ban hành văn bản 

 Việc xây dựng và ban hành các văn bản của Đảng ngày càng được đổi mới 

đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Sau khi các văn bản của Trung 

ương, tỉnh ban hành, văn bản thuộc lĩnh vực ngành nào Ban Thường vụ Huyện ủy 

giao lại cho ngành đó tham mưu văn bản, sau khi hoàn chỉnh chuyển lại cho Văn 

phòng Huyện ủy kiểm soát và gửi trước cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem để có ý 
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kiến góp ý tại Hội nghị Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ có 

thời gian nghiên cứu góp ý rất kỹ nên chất lượng văn bản được ban hành có chất 

lượng cao. 

- Thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-

QÐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai 

trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QÐi/TW về "Trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 

thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng", các đồng chí cán bộ, đảng viên 

nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn gương mẫu, tự giác đi đầu thể 

hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong 

quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn 

kết nội bộ. Đối với các vấn đề nóng ở địa phương các đồng chí cán bộ lãnh đạo luôn 

quan tâm chỉ đạo sâu sát, trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân và thực hiện công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu.  

- Đối với việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng Ban Thường vụ Huyện 

ủy luôn quan tâm đổi mới trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết, các nghị 

quyết chỉ thị sau khi được ban hành Ban Thường vụ Huyện ủy nhanh chóng triển 

khai đến tận cơ sở bằng hình thức đưa văn bản lên trang thông tin điện tử của 

huyện, sau đó tùy từng nội dung mà tổ chức hội nghị triển khai. Sau khi nghị quyết 

được triển khai, định kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh 

giá kết quả thực hiện nghị quyết. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được quan tâm thực hiện, 

hiện nay công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và một số 

công tác của Đảng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa thành các văn bản 

quy định, trong đó thể hiện rõ quy trình thực hiện, về các loại hồ sơ, thành phần tài 

liệu trong từng hồ sơ rõ ràng, tránh tình trạng lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở, 

khắc phục tình trạng cán bộ đi lại nhiều lần vì hồ sơ không đảm bảo. 

II. KẾT QUẢ THI HÀNH DIỀU LỆ ĐẢNG 

1. Việc hƣớng dẫn thi hành Điều lệ Đảng 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo 

việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hoá Điều lệ Đảng với quy trình chuẩn 

bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức đảng, đảng viên; ban hành văn bản đúng 

thẩm quyền theo Quy chế làm việc được xây dựng ngay từ đầu nhiệm kỳ; nội dung 

của các quy định, quy chế, hướng dẫn đã cụ thể hoá và làm rõ hơn vai trò quyết định 

của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân theo đúng Điều lệ Đảng. Vì vậy, hiệu lực 
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và chất lượng văn bản được nâng lên, thuận lợi trong thực hiện, phục vụ tốt công tác 

xây dựng Đảng. 

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương đã chủ động tham mưu, 

nghiên cứu để cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng theo chức năng, nhiệm 

vụ của từng cơ quan; kịp thời đề xuất, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo 

đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện về tất cả các lĩnh vực xây 

dựng Đảng, góp phần làm cho việc thi hành Điều lệ Đảng được chính xác, thống 

nhất. 

2. Về đảng viên 

2.1. Những thuận lợi cơ bản: 

- Ngoài Điều lệ Đảng, Trung ương đã ban hành các văn bản Quy định và 

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận về xây dựng Đảng và 

kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định về những điều đảng 

viên không được làm; Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định việc lấy phiếu tín 

nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan 

đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... Từ đó, tạo sự 

thống nhất trong toàn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc của Đảng, nâng 

cao hiệu quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng 

viên. 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, các ban 

xây dựng đảng Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và đảng viên. 

- Đảng bộ huyện Tuy Phước luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát 

huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường 

vụ, Thường trực Huyện ủy. Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ huyện Tuy Phước đã đạt được 

một số kết quả về công tác đảng viên theo Điều lệ Đảng, như sau: 

a- Về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự 

bị: 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Tuy Phước luôn quan 

tâm và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hằng năm đều thực hiện đạt chỉ 

tiêu kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và chỉ tiêu trên 

giao
32
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  Năm 2016 thực hiện kết nạp 240 đảng viên; năm 2017 thực hiện kết nạp 230 đảng viên; năm 2018 thực hiện kết 

nạp 241 đảng viên; 6 tháng đầu năm 2019 đã kết nạp được 30 đảng viên mới. 
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Công tác chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cũng được Ban 

Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo kịp thời, đúng theo Quy định của Ban 

Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thi hành Điều 

lệ Đảng, không có trường hợp đảng viên dự bị vi phạm Điều lệ Đảng do không đủ 

tiêu chuẩn và điều kiện khi xem xét chuyển thành đảng viên chính thức. 

Thủ tục kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị được 

thực hiện theo quy trình, quy định, đơn giản hóa thủ tục theo hướng dẫn số 09-

HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. 

b- Việc thực hiện các quyền của đảng viên và đảng viên dự bị: 

Việc triển khai quán triệt thực hiện các quyền của đảng viên và đảng viên dự 

bị theo Điều lệ Đảng và trong tình hình mới hiện nay luôn được Huyện ủy Tuy 

Phước quan tâm thực hiện tốt, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp.  

Định kỳ hằng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy đều có sự chỉ đạo cấp ủy các 

tổ chức đảng thông tin cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước, 

thế giới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, 

góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Đối với các quyền thảo luận và quyền được biểu quyết cũng được các 

cấp ủy đảng quan tâm, phát huy tốt, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng, trong 

các cuộc họp, hội nghị đảng viên đều phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, 

các ý kiến thảo luận của đảng viên, kể cả đảng viên dự bị đều được xem xét bảo lưu 

và chủ trì kết luận, đưa vào Nghị quyết thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Ngoài ra Đảng viên còn được phát huy các quyền theo Điều lệ Đảng, như: quyền 

ứng cử, đề cử, bầu cử; quyền phê bình. Chất vấn, báo cáo; quyền được kiến nghị và 

yêu cầu được trả lời; quyền trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định 

công tác. Nhìn chung các quyền nêu trên có liên quan đến đảng viên đều được phát 

huy, thực hiện tốt. Qua thực tế thi hành, việc quy định cụ thể về quyền của đảng 

viên chưa thấy điểm nào không phù hợp 

c- Việc thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên: 

Nhằm tạo điều kiện cho Đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng viên 

được quy định tại Điều 2, Điều lệ Đảng, Huyện ủy Tuy Phước luôn triển khai quán 

triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Qua đó phần lớn đảng viên 

đều thể hiện tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp 

hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt 

đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao 
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trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có 

lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban 

Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.  

d- Về công tác quản lý hồ sơ đảng viên và thủ thủ tục chuyển sinh hoạt 

đảng 

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực hiện 

công tác quản lý hồ sơ đảng viên và thực hiện các quy định về hồ sơ, thủ tục chuyển 

sinh hoạt đảng cho đảng viên khi có yêu cầu. Nhìn chung trong quá trình thực hiện, 

Ban Tổ chức đã quản lý hồ sơ đảng viên đúng quy định; sau khi kết nạp đảng, 100% 

đảng viên mới đều đươc hướng dẫn viết lý lịch đảng viên, khi đủ điều kiện đảng 

viên được hướng dẫn thủ tục cấp thẻ đảng viên, sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ 

liệu đảng viên duyệt, cấp số thẻ đảng viên vào danh sách phát thẻ đảng viên của 

huyện ủy, hằng năm tổng hợp danh sách phát thẻ của đảng bộ trong máy tính, 

truyền theo mạng cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương quản lý 

theo quy định. 

e- Về thực hiện xóa tên đảng viên 

Thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tuy Phước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ 

sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên 

kết nạp mới. Đồng thời, quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn 

đủ tư cách ra khỏi Đảng, chủ yếu là đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng 

đảng phí 03 tháng trong năm, nhưng không có lý do chính đáng, góp phần xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng
33

. 

2.2. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Điều lệ Đảng 

-Nguồn phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong khu vực 

dân cư, vì phần lớn thanh niên có trình độ học vấn, có tay nghề giỏi thì đi làm ăn xa, 

ít có thời gian cư trú tại địa phương, trong khi hoạt động của các tổ chức đoàn thể, 

nhất là đoàn thanh niên chưa đủ mạnh để lôi cuốn thanh niên ưu tú vào tổ chức của 

mình để giao việc, nên tổ chức Đảng khó tìm được nguồn để kết nạp.  

- Một số đảng viên mới được kết nạp chưa được cấp ủy, đoàn thể giao nhiệm 

vụ; mặt trái của cơ chế thị trường, việc làm không ổn định, khi có cơ hội làm việc xa 

địa phương thì bỏ sinh hoạt đảng nhất là đảng viên trong bộ đội xuất ngũ. 

3. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức Đảng 

                                                 
33

  Năm 2016 xóa tên 11 đảng viên; năm 2017 xóa tên 12 đảng viên; năm 2018 xóa tên  07 đảng viên; 6 tháng 

đầu năm 2019 xóa tên 16 đảng viên và cho ra khỏi đảng 1. 
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 3.1. Những thuận lợi cơ bản: 

a- Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 

- Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quán triệt, làm cho cấp ủy, đảng 

viên, tổ chức đảng có nhận thức đúng về bản chất nội dung nguyên tắc tập trung dân 

chủ. Cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành Quy chế làm việc của cấp ủy để 

làm cơ sở điều chỉnh hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện. Quy chế sau khi ban hành, đã tổ chức quán triệt thường xuyên trong 

cán bộ, đảng viên nhất là trong cấp ủy viên để nắm chắc nội dung, có ý thức trách 

nhiệm chấp hành nghiêm nội dung và yêu cầu của quy chế. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện, nhất là qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII), Huyện ủy đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay. 

- Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Huyện ủy luôn coi 

trọng việc mở rôṇg dân chủ trong bàn bac̣ , thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong 

việc đề ra chủ trương, phướng hướng, nhiệm vụ; chỉ đạo chấp hành nghiêm Nghị 

quyết, kết luận của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định của Trung 

ương. 

b- Về việc lập hệ thống tổ chức của Đảng 

Theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng bộ huyện Tuy Phước là tổ chức cơ sở 

Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện 

ủy gồm các đảng bộ xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huyện.    

Nhìn chung hệ thống tổ chức của Đảng đối với Đảng bộ huyện được lập tương 

ứng với tổ chức hành chính của Nhà nước, được lập tại đơn vị cơ sở hành chính, 

đơn vị sự nghiệp, kinh tế như hiện nay là phù hợp.    

c- Việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 

Qua thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, Huyện ủy Tuy Phước luôn chỉ 

đạo, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế của Trung ương về bầu cử trong Đảng theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, trung thực, thiểu số phục tùng đa số. 

Quyết định 244 là phù hợp tình hình hiện nay trong bầu cử của Đảng. 

d- Về cấp ủy viên  

Trên cơ sở quy định của Trung ương về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp, 

Huyện ủy Tuy Phước đã xây dựng Đề án trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chỉ đạo các tổ chức cơ đảng xây dựng đề án nhân sự trình 

Đại hội đúng theo yêu cầu đề ra. Các đồng chí được giới thiệu ứng cử Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp ủy các cấp đều có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức 
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lối sống, đảm bảo các tiêu chuẩn về lịch sử chính trị, trình độ chuyên môn, lý luận 

chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Số lượng cấp ủy cấp 

huyện và cấp cơ sở luôn được bổ sung kịp thời theo Đề án nhân sự được Đại hội 

biểu quyết thông qua, bảo đảm tính kế thừa và phát triển qua nhiệm kỳ Đại hội. 

3.2. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Điều lệ Đảng 

 Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: trong sinh hoạt câp 

ủy một số tổ chức đảng chủa tập trung nghiên cứu, thảo luận phát huy trí tuệ của tập 

thể nhất là những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục sớm, đấu tranh tự phê 

bình và phê bình còn ngại, nể nang, né tránh. 

4. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác kiện toàn hệ thống chính trị và tổ 

chức, bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy được triển khai thực 

hiện tích cực, đồng bộ. Trên cơ sở các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy thường xuyên kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ 

chức đảng theo đơn vị hành chính và cơ quan phù hợp với Điều lệ Đảng, giữ vững 

vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm vai trò lãnh đạo 

của các tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị. 

Các vấn đề theo Điều lệ Đảng và trong quy định về đại hội đảng bộ cấp 

huyện; bao gồm quy định về các nội dung đại hội, cơ cấu, thành phần, số lượng đại 

biểu dự đại hội, quy định về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và ủy viên 

ủy ban kiểm tra; việc bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của cấp ủy 

theo quy định là phù hợp. 

5. Về tổ chức cơ sở đảng 

5.1. Về vị trí, vai trò quan trọng của TCCSĐ 

Tổ chức cơ sở đảng là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng viên, 

nơi đào tạo cán bộ, là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng, trực tiếp vận động, 

thuyết phục quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 

người lao động. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có những 

giải pháp phù hợp. Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ có 

những thuận lợi và khó khăn bất cập như: 

* Thuận lợi: 

Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn huyện, nhất là cấp ủy các 

chi, đảng bộ đều đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, có 

phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phục vụ 

tốt cho nhân dân; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy 
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chế của cấp ủy đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, chủ động 

nghiên cứu học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt, hàng năm đa số được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đạt tỷ lệ cao. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để triển 

khai, quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 

cán bộ, đảng viên. Đồng thời ban hành nhiều Chương trình hành động thực hiện 

nghị quyết và chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào đặc điểm tình hình 

thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để triển khai thực 

hiện ở cấp mình.  

Qua triển khai, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện 

ủy; cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa tổ chức cơ sở đảng với các tổ chức trong 

hệ thống chính trị. Nhận thức rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng, là hạt nhân lãnh đạo 

của Đảng ở cơ sở nên việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

cơ sở đảng là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững 

mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối và các nghị quyết của Đảng. 

 * Những khó khăn, bất cập: 

Bên cạnh những ưu điểm trên, đội ngũ cấp ủy, đảng viên ở một số các chi bộ 

thôn, khu phố có trình độ chuyên môn thấp, năng lực lãnh đạo, điều hành còn lúng 

túng, chưa tập trung nghiên cứu kỹ nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy 

và Huyện ủy; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế đấu tranh phê bình và 

tự phê bình; công tác theo dõi, quản lý đảng viên chưa tốt 

5.2 Về đại hội cấp cơ sở 

* Thuận lợi: 

Được sự hướng dẫn thông qua các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và sự chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 74-KH/HU ngày 

17/9/2014 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đồng 

thời ban hành Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 07/11/2014 về công tác nhân sự cấp ủy 

tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy các 

TCCSĐ đã chuẩn bị tốt các nội dung, các bước tiến hành đại hội.  

Việc tiến hành Đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo chặt 

chẽ, 38/38 TCCSĐ đã tổ chức Đại hội bảo đảm 4 nội dung theo tinh thần chỉ thị của 

Trung ương. Đại hội các TCCSĐ đã thực hiện công tác bầu cử cấp ủy, ban thường 

vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Các 

TCCSĐ đều chuẩn bị nhân sự có số dư từ 10 – 15%. Việc bầu cử cấp ủy, Ban 
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Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, UBKT Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đều 

được tiến hành bằng phiếu kín. Hầu hết các đại hội đều bầu 01 lần đủ số lượng theo 

Thông báo kết quả duyệt nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy và bảo đảm tiêu 

chuẩn, cơ cấu, được đảng viên tín nhiệm cao. Số phiếu bầu cử cấp ủy viên đều đạt tỉ 

lệ cao, số phiếu bất hợp lệ ít. Quá trình bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, 

chuẩn y kết quả bầu cử được thực hiện đúng qui định
34

.  

Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp huyện đều thực hiện đúng quy 

định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo về số lượng, chất 

lượng và cơ cấu.  

* Hạn chế, khó khăn: 

Việc chuẩn bị nội dung báo cáo lúc đầu của một số ít TCCSĐ chưa bám sát đề 

cương Hướng dẫn của Huyện ủy nên nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu, đánh giá 

những mặt hạn chế, khuyết điểm chưa sát thực tế, đề ra những giải pháp thực hiện 

trong nhiệm kỳ tới chưa cụ thể.  

5.3. Thực hiện chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, đảng bộ, hình thức 

sinh hoạt của một só loại hình chi bộ 

Thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương 
35

 nhằm nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 

22/3/2018. Nhìn chung 100% cấp uỷ và chi bộ đều giữ vững nền nếp sinh hoạt định 

kỳ hàng tháng theo quy định; nội dung sinh hoạt ngày càng có chất lượng. Trong sinh 

hoạt chi bộ bảo đảm được 03 phần chính: tổng hợp kết quả tình hình thực hiện nhiệm 

vụ trong tháng; những việc trong tháng đã đề ra nhưng chưa làm xong và những hạn 

chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; dự kiến một số nhiệm vụ trọng 

tâm phải thực hiện trong tháng đến; tập trung thảo luận của cấp ủy, đảng viên trên 

tinh thần dân chủ, chủ trì kết luận thống nhất một số nhiệm vụ thực hiện trong tháng 

đến. Hầu hết đảng viên đều có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tích 

cực học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ được 

phân công. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, nội dung sinh hoạt bảo đảm 

tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. 

Chi bộ cơ sở (kể cả chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở) định kỳ mỗi tháng họp 

một lần, trước khi tổ chức họp chi bộ thì họp chi uỷ (chi bộ có cấp uỷ) để chuẩn bị 

nội dung trong sinh hoạt chi bộ; nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ thực hiện 

                                                 
34

  Bầu ban chấp hành: Tổng số cấp ủy viên được bầu là 295/319, trong đó số lượng nữ trúng cấp ủy là 62 đồng 

chí (đạt tỉ lệ 21%), số lượng cấp ủy dưới 30 tuổi là 4 đồng chí (đạt tỉ lệ 1,36%), trúng cấp ủy lần đầu là 83 (2 nữ). Sau 

Đại hội đã bổ sung đủ số lượng cấp ủy những TCCSĐ còn khuyết. 

 
35

  Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/3/2018 của 

Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 
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theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, 

về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cuối năm có tổng kết 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ và đánh giá xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong năm. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, 

Huyện ủy viên và cán bộ công chức khối Đảng dự sinh hoạt chi bộ, nhằm theo dõi, 

giám sát việc sinh hoạt chi bộ, kịp thời nhắc nhở về các nội dung sinh hoạt giúp chi 

bộ ngày càng hoạt động hiệu quả. 

Về sinh hoạt chi ủy, chi bộ và đảng ủy, đảng bộ cơ sở đảm bảo theo quy định 

của Trung ương. 

6. Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân 

dân Việt Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội 

và Công an, không thông qua một khâu trung gian nào, một tổ chức trung gian nào. 

Từ Trung ương đến cấp huyện, đều có tổ chức Đảng trong Quân đội và Công an, 

người đứng đầu trong Quân đội và Công an là Ủy viên Ban Thường vụ Cấp ủy cấp 

trên, Bí thư cấp ủy cấp trên đồng thời là Bí thư Đảng bộ quân sự cho thấy sự lãnh 

đạo của Đảng đối với Lực lượng vũ trang đặt biệt quan trọng. Đảng lãnh đạo trên tất 

cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ: chiến đấu, huấn 

luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, lao động sản xuất; trên các mặt công tác: quân 

sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Đảng bộ huyện có 02 tổ chức đảng lực lượng vũ trang gồm Đảng bộ Quân sự huyện 

và Đảng bộ Công an huyện
36

. Và mỗi Đảng bộ xã, thị trấn đều thành lập 01 chi bộ 

quân sự do đ/c Bí thư Đảng ủy làm Bí thư chi bộ. 

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị 

khóa XII về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 112-

QĐ/TW, ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ 

của Đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Huyện 

ủy Tuy Phước luôn xác định Đảng bộ quân sự huyện là hạt nhân chính trị, lãnh đạo 

các mặt công tác, mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, đề xuất với cấp 

trên những vấn đề có liên quan đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng; xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vững mạnh và công tác đảng, 

công tác chính trị đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong thời 

gian qua Đảng ủy Quân sự huyện, trực tiếp do đ/c Bí thư Huyện ủy làm Bí thư 

Đảng ủy luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của 
                                                 
36

  - Đảng bộ Quân sự huyện có 03 chi bộ trực thuộc, tổng số 36 đảng viên; 

- Đảng bộ Công an huyện có 10 chi bộ trực thuộc, tổng số 141 đảng viên. 
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Điều lệ Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân 

dân Việt Nam; trong quá trình lãnh đạo thực hiện đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ 

chính trị được quy định. Thường xuyên đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp 

xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị 

vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ 

chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là trong việc phát hiện và chủ 

động phòng ngừa, đấu tranh chống "Diễn biến Hòa Bình", ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hoá" trong nội bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, 

nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có 

nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm 

tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. 

Đối với Đảng ủy Công an huyện: Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 72-

QĐ/TW, ngày 24/02/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về tổ chức đảng trong Công 

an nhân dân Việt Nam, Quy định số 92-QĐ/TW, ngày 16/8/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn 

vị chiến đấu tập trung thuộc Công an nhân dân; Huyện ủy Tuy Phước cũng luôn xác 

định Đảng bộ Công an huyện là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp 

trên. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, 

vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ 

đảng viên; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ và các 

biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và 

sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê 

bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt 

chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. 

7. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp 

Qua thời gian triển khai thực hiện Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, về 

công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, nhận thấy: 

- Việc thực hiện quy định tổ chức đảng phải tiến hành kiểm tra, giám sát. Tổ 

chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; 

- Cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 

- Chế độ làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp (theo chế độ tập thể, dưới sự 

lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên); 
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- Việc thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp (theo 

Điều 32 Điều lệ Đảng); 

Là đúng với quan điểm, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; từng nội dung 

rất rõ ràng, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định, thuận 

lợi trong tổ chức thực hiện
37

. 

8. Về khen thƣởng, kỷ luật 

Căn cứ vào các qui định và hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về đánh giá, nhận xét cán bộ, hàng năm gắn liền với việc thi đua, khen 

thưởng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban 

Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiến 

hành đánh giá, nhận xét cán bộ một cách nghiêm túc và thường xuyên. 

Thẩm quyền khen thưởng tương ứng với các hình thức khen thưởng nhìn 

chung đã phù hợp. Căn cứ vào các qui định và hướng dẫn của Trung ương và Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản về 

khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong đó quy định các hình thức khen thưởng 

và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng, mức tiền thưởng theo quy định
38

. 

* Những bất cập trong công tác khen thưởng: 

Hiện nay xếp loại tổ chức đảng và các hội đoàn thể chưa thống nhất, nơi thì tổ 

chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nơi thì vững mạnh xuất sắc … nên việc tổng 

hợp xếp loại chất lượng thực hiện khen thưởng chưa đảm bảo. 

9. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Quán triệt sâu sắc quan điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội 

dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế thừa sự 

nghiệp vẻ vang của Đảng; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là 
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  Kết quả kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 41 trường hợp đảng viên vi phạm; trong đó: khiển 

trách 26, cảnh cáo 09, cách chức 04, khai trừ 02; cấp xử lý: Huyện ủy 01, UBKT huyện ủy 03, đảng ủy cơ sở 10, chi 

bộ 27; nội dung vi phạm chủ yếu: thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm về đất đai; 

về đạo đức, lối sống; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình… 

Đã tiếp nhận 03 đơn phản ảnh, tố cáo; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy thụ lý giải quyết 01 đơn, chuyển đảng ủy 

cơ sở xem xét, giải quyết kết quả: Tố sai 01; tố đúng 01 và đúng một phần 01, có vi phạm 02 đảng viên, phải xử lý vi 

phạm 01 đảngviên. 

Kiểm tra 103 tổ chức đảng cấp dưới về thu chi tài chính và công tác đảng phí (UBKT huyện ủy 12, UBKT cơ 

sở 91). Kết quả kiểm tra: Truy thu 08 đảng viên, số tiền 1.124.874 đồng, do trích nộp chưa đúng tỷ lệ quy định. 
38

  Kết quả thi đua, khen thưởng từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay: 

- Năm 2015, có 4/38 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được Ban Thường 

vụ Huyện ủy tặng giấy khen (tỷ lệ 10,53%); có 384 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Năm 2016, có 4/38 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được Ban Thường 

vụ Huyện ủy tặng giấy khen (tỷ lệ 10,53%); có 399 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Năm 2017, có 2/38 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được Ban Thường 

vụ Huyện ủy tặng giấy khen (tỷ lệ 5,26%); có 352 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Năm 2018, có 7/38 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được Ban Thường 

vụ Huyện ủy tặng giấy khen (tỷ lệ 18,42%); có 443 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh; trong nhiệm kỳ qua các cấp ủy Đảng đã tăng cường 

lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp về 

phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ. 

Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, định hướng công 

tác thanh niên và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động 

và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ
39

.  

 Định kỳ hàng quý, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với Đoàn thanh 

niên và các đoàn thể chính trị-xã hội; các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng phân công 

cấp ủy viên phụ trách công tác đoàn thanh niên để nắm bắt tình hình, kịp thời tham 

mưu cho cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

 Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức 

công dân cho thanh niên luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu. Hàng năm, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã giao kế hoạch cho Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp 

với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội, 

đội. Đến nay, đã có 100% cán bộ, 75% đoàn viên thanh niên trở lên được học tập, 

nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

Cùng với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh ngày càng đi vào chiều sâu đã tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân; triển khai trong lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện Nghị 

quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Các cấp bộ đoàn 

đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động gắn với việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị hàng năm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.  

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong 

thanh niên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp bộ Đoàn quan tâm từ đó kịp 

thời đề ra các chủ trương, biện pháp, giải pháp cụ thể trong công tác tuyên truyền, 

vận động, tập hợp thanh niên. Từ đó thanh niên có nhận thức đúng đắn, tích cực 

trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và chấp hành tốt việc 

thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng khi có yêu cầu. 

 Qua các hoạt động đã tạo sự chuyển biến về ý thức và hành động của đoàn 

viên, thanh niên; giúp thanh niên sống có mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, làm giàu cho gia đình 

và xã hội. 

                                                 
39

  Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 14-KH/HU, ngày 30 tháng 5 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ lần thứ XXI về tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp thanh niên trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020; 

đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị mình    
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 Song song với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, các cấp ủy 

đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo đôn đốc các cấp bộ đoàn không ngừng củng 

cố, xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vững mạnh. 

 Cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để khuyến khích các cán bộ đoàn chủ 

chốt từ huyện đến cơ sở, các giáo viên, công chức trẻ được học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn và lý luận chính trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 

công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong thanh niên được các cấp ủy đảng quan 

tâm chỉ đạo; việc điều chuyển, bố trí cán bộ đoàn khi hết tuổi đoàn được thực hiện 

đồng bộ, hợp lý
40

. 

 Việc đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt đoàn và công tác trong 

tổ chức đoàn được các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện theo đúng điều lệ Đảng. Theo 

đó, việc xếp loại đoàn viên đối với đảng viên trẻ được xem là một trong những cơ sở 

quan trọng để đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm, từ đó các cấp ủy Đảng xem 

xét, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, đảng viên trẻ. Thông qua việc đảng viên sinh hoạt 

Đoàn đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hoạt động phong trào của Đoàn; đồng 

thời qua sinh hoạt đảng viên trẻ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó 

tham gia, góp ý những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ 

quan, đơn vị, địa phương tới ĐVTN, đồng thời tham gia góp ý với cấp ủy về công 

tác lãnh đạo Đoàn thanh niên mà cấp mình phụ trách. 

 Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể và xã hội về vai trò của thanh niên và 

công tác thanh niên được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền đã 

tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở một cách nghiêm 

túc, kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên. Qua đó, 

tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với 

thanh niên và công tác thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên được khẳng định; 

tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học, công 

                                                 
40

  Việc thực hiện Quyết định  289-QĐ/TW, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Đảng về việc ban hành qui chế cán 

bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng cụ thể hóa qua việc bồi dưỡng, đào tạo, qui hoạch đội ngũ cán bộ 

Đoàn các cấp. 

 Ban Chấp hành Huyện đoàn có  24/31 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học, sau Đại học chiếm 77,4%;  

3/31 có trình độ cao đẳng, chiếm tỉ lệ 9,7%; 4/31 có trình độ trung cấp chiếm 12,9%; 21/31 có trình độ trung cấp lý 

luận chính trị chiếm 70,96%. Các cấp ủy Đảng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo hướng 

nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận. Qua Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 

17 đồng chí trong độ tuổi Đoàn (6 cán bộ chủ chốt của Đoàn) được cơ cấu vào cấp ủy; qua bầu cử Hội đồng nhân dân 

có 02 đại biểu trong độ tuổi thanh niên trúng cử HĐND  cấp huyện và 29 đại biểu trong độ tuổi thanh niên trúng cử 

HĐND cấp xã. 
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nghệ vào sản xuất và đời sống của thanh niên được phát huy, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.  

 Tuổi trẻ Tuy Phước đã phát huy được truyền thống đoàn kết, xung kích, sáng 

tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, góp 

phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác lãnh đạo Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh của các cấp ủy Đảng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; đó là: 

Việc bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ Đoàn khi trưởng thành theo 

Quyết định 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng còn nhiều vướng mắc do vừa phải 

đáp ứng trình độ chuyên môn theo theo vị trí việc làm vừa phải đảm bảo theo chỉ 

tiêu biên chế đã qui định 

Công tác phát triển đảng viên mới trong độ tuổi Đoàn chưa đạt chỉ tiêu đề ra.  

Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, nhận thức về pháp luật còn 

hạn chế, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên, tạo việc làm; tình trạng thanh thiếu niên vi 

phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM 

1. Ƣu điểm và kết quả nổi bật 

Để đạt được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện về 

công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã 

kịp thời tổ chức các Hội nghị mở rộng để triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Hướng dẫn … của Trung ương, của Tỉnh và sao lục gửi đầy đủ các văn bản, tài 

liệu đến các chi, đảng bộ trực thuộc; đồng thời đã ban hành các văn bản theo tinh 

thần của Trung ương, của Tỉnh và yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng quán triệt đến tận 

chi bộ, đảng viên. 

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng đã chăm lo công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và 

qua thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, về đạo đức, 

lối sống, tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác có chuyển biến tốt. Mô hình tổ 

chức Đảng từng bước được kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ các loại 

hình các tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính 

trị, với tình hình của địa phương, đơn vị. Đội ngũ Cấp ủy các cấp được củng cố về 

số lượng, chất lượng và có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, tỷ lệ nữ. Chất lượng hoạt động 

của các tổ chức cơ sở đảng, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy được chú trọng. Chế 
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độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì có nền nếp, thực hiện nguyên tắc tập trung 

dân chủ được đảm bảo, thực hiện tự phê bình, phê bình đa số được thực hiện nghiêm 

túc, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; công tác 

đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện đúng theo hướng 

dẫn cấp trên; kết quả xếp loại đạt theo Nghị quyết, kế hoạch đề ra hàng năm. Công 

tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu, chất lượng, tỉ lệ nữ, tỷ lệ đoàn viên thanh 

niên trong số kết nạp đảng viên mới hàng năm được nâng lên. 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ 

sở đảng, đảng viên hàng năm được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo gắn với Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực 

hiện nghiêm túc. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị có vấn đề, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý và yêu cầu xây dựng kế hoạch kiểm điểm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế. 

Công tác xây dưṇg đôị ngũ cán bô ̣ , công chức, viên chức đươc̣ các cấp ủy 

Đảng quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cả hai mặt chuyên môn, nghiệp vụ và lý 

luận chính trị, phần lớn đã chuẩn hóa trình độ theo quy định và từng bước phân 

công, phân nhiệm đúng theo chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong công tác. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được 

nâng cao hơn so với các năm trước; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, công tác cán bộ đã có sự kết hợp ba độ tuổi, cơ cấu nữ ngày càng tăng; đội 

ngũ cán bộ có tính chuyển tiếp, kế thừa giữa các thế hệ. Công tác quy hoạch cán bộ 

được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở và có sự bổ sung và điều chỉnh hằng 

năm; quy hoạch có tính chất “động” và “mở”. Công tác luân chuyển cán bộ được 

đẩy mạnh, tăng cường, nhằm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức thực tiễn cho 

cán bộ lãnh đạo quản lý. Đã khắc phục tình trạng thiếu cán bộ và từng bước nâng 

cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Huyện ủy đã ban hành quy chế thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu 

cán bộ ứng cử đúng quy trình và phân cấp theo thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ, kịp 

thời chế độ chính sách đối với cán bộ, kịp thời hỗ trợ, động viên để cán bộ yên tâm 

công tác, cống hiến cho địa phương và phấn đấu, phát triển.  

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả, đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện theo lộ trình Kế 

hoạch đã đề ra, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ. Hệ thống chính trị ở cơ sở được 

củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được nâng lên, hiệu quả hoạt động, 

quản lý của chính quyền có chuyển biến tích cực, Mặt trận tổ quốc và các Hội đoàn 

thể được phát huy. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 

2015 – 2020 vẫn còn một số hạn chế sau: 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên 

một số nơi chưa được coi trọng đúng mức. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ chưa sâu 

rộng, hiệu quả chưa cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở  một số 

chi bộ chưa thể hiện đầy đủ quy trình sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt theo Hướng 

dẫn của cấp trên.  

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cơ sở Đảng chưa đáp ứng được 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; năng lực vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức 

thực hiện Nghị quyết còn yếu; một số tổ chức cơ sở đảng chưa làm tốt công tác vận 

động quần chúng nhân dân, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở 

cơ sở.  

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền chưa đồng bộ, công 

tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”, các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa chưa 

thật sự sắc bén. Có nơi, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng 

viên còn đơn giản, né tránh, ngại va chạm. 

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng 

còn buông lỏng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số 

nơi còn chạy theo thành tích, chưa phản ảnh đúng thực chất; việc thực hiện tự phê 

bình và phê bình ở một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa nghiêm túc, còn 

tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trình độ, năng lực của một số cấp ủy 

viên, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; vai trò nêu 

gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt; vẫn còn những biểu 

hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, thiếu tinh thần trách nhiệm đối 

với nhân dân, với nhiệm vụ được giao; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; 

một số vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Công tác phát triển đảng viên mới tuy đạt theo yêu cầu nhưng chưa tập trung 

phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng công nhân đang làm việc 

trong các doanh nghiệp, học sinh trung học phổ thông và chủ doanh nghiệp tư nhân.  

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân ƣu điểm 

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt của cán bộ, đảng viên và 

triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng cho các cấp ủy cơ sở 
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đảng và đảng viên; trong quá trình thưc̣ hiêṇ đều xây dưṇg Chương trình hành động, 

Kế hoạch đề ra mục tiêu , chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện thiết thực, phù hợp với 

tình hình địa phương. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở 

trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện 

Nghị quyết.  

Trong quá trình tổ chức thưc̣ hiêṇ nghi ̣ quyết, Huyêṇ ủy luôn tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, kịp thời chỉ rõ những hạn chế , yếu kém của môṭ 

số tổ chức cơ sở đảng, một số cơ quan, đơn vị để tập trung khắc phục vươn lên hoàn 

thành nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội.  

3.2. Nguyên nhân khuyết điểm 

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:  

- Tính tích cực, chủ động đi sâu nghiên cứu, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị còn hạn 

chế, chưa được chú trọng.  

- Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đúng, đầy đủ và quán triệt sâu sắc vị trí, 

vai trò và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc; năng lực 

vận dụng, cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế; công tác 

kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; một số ít cán bộ, đảng viên 

thiếu tu dưỡng, rèn luyện học tập để nâng cao trình độ; chưa nhận thức hết vị trí, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trong công 

tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của 

Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; nắm chắc tình 

hình và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của 

Trung ương và Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với 

thực tế. 

Hai là, phải chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm 

chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, 

cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, 

không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công 

tác xây dựng Đảng. 
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Ba là, phải coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Điều lệ Đảng bảo đảm 

tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây 

dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành cần phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, 

tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng. 

Bốn là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng 

Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, 

quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn; cần hệ thống hóa, rà soát sắp xếp lại 

toàn bộ hệ thống văn bản của Đảng. 

Năm là, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các 

văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Sáu là, thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 

quan điểm “dân là gốc”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; 

kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm 

tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025 

VÀ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG (NẾU CÓ) 

1. Phƣơng hƣớng 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây 

dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạt được những kết quả quan 

trọng. Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đã đạt được những kết 

quả bước đầu quan trọng: Công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới 

tiếp tục được coi trọng; chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước 

được nâng lên; coi trọng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 

cá nhân trong cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị đạt kết quả bước đầu quan trọng; tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn 

theo yêu cầu nhiệm vụ mới; nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn 

về công tác cán bộ được cụ thể hóa bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn; công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

và đạt được nhiều kết quả; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng 
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cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn; thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận được quan tâm và có 

bước đổi mới; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục 

được đổi mới. Để tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Huyện ủy Tuy Phước đề ra những phương 

hướng như sau: 

- Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và 

đường lối đổi mới của Đảng.  

- Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước 

và xã hội; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh 

mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.  

- Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 

nhiệm vụ để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.  

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xác định đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; là trách 

nhiệm của các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của 

toàn bộ hệ thống chính trị. 

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng 

cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Trên cơ sở đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, 

Huyện ủy Tuy Phước đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác xây 

dựng Đảng như sau: 

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) và tiến hành sơ kết Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 06/12/2016 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Qua đó, tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh chính trị đối 

với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để mỗi cán bộ, công chức, viên 

chức, đảng viên là một tuyên truyền viên ở cơ sở.    

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức hằng 

năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị. 
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Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác tổ 

chức, cán bộ nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Tuy Phước đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 

tầm nhiệm vụ. Trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020-2025; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là cầu 

nối giữa Đảng với Nhân dân, đủ sức lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở 

cơ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ 

chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tổ chức đảng trong doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp. 

Ba là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng 

dẫn mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và kỷ luật đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao 

chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 

Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. 

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật, 

tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động tư pháp. 

Năm là, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện. Tăng cường công tác truyền thông, đấu tranh hiệu quả với âm mưu hoạt 

động phá hoại của các tổ chức phản động, nhất là hoạt động kích động tụ tập đông 

người, biểu tình trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra 

tình hình an ninh trật tự phức tạp, đột biến bất ngờ. 

Sáu là, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

dân vận. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực 

hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và các loại hình cơ 

quan, đơn vị; chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Xây 

dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thật sự tin dân, trọng dân, gần 

dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân.  
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Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng 

nhiệm kỳ Đại hội XII của Huyện ủy Tuy Phước. 

      Nơi nhận:                                                               
- Thường trực TU (b/c), 

- Ban Tổ chức TU (b/c), 

- Ban Thường vụ HU,         

- Các Ban XD Đảng HU, 

- Các TCCSĐ trực thuộc, 

- Các đ/c Ban chỉ đạo, 

- Lưu VPHU.  

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ         

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

  


