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BÀI PHÁT BIỂU 

CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH THANH CẢNH - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại Hội nghị tổng kết 02 năm Văn phòng cấp ủy (2014 - 2015) 

(14 giờ, ngày    /12/2016, tại Hội trường Tỉnh ủy) 

------- 

 Thưa tất cả các đồng chí và các vị đại biểu! 

Hôm nay, đến dự Hội nghị tổng kết 2 năm Văn phòng cấp ủy (2014 - 

2015) do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi gửi 

đến các đồng chí và các vị đại biểu dự Hội nghị hôm nay lời chúc sức khỏe 

và lời chào mừng tốt đẹp nhất.  

 Thưa tất cả các đồng chí! 

Hơn 02 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất 

là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị thế giới 

và trên Biển Đông; kinh tế thế giới, trong nước suy giảm và chậm phục hồi; 

những hạn chế nội tại về kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật của tỉnh chưa 

được cải thiện đáng kể, dịch bệnh, hạn hán còn kéo dài… Song, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng bộ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà 

đã đoàn kết và không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương đạt kết quả quan 

trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến căn bản trong 

đời sống xã hội. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng 

của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc tỉnh.  

Trong hơn 2 năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt 

đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", 

khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn 

thành một khối lượng rất lớn công việc, với chất lượng ngày càng cao hơn, 

có hiệu quả, giúp Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, 

Thường trực Tỉnh ủy và ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc tỉnh trong điều hành công việc lãnh đạo của các cấp ủy. Điều đó đánh 

dấu sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, thị, 
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thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Nhân đây, tôi nhấn mạnh một số điểm nổi 

bật sau:  

Một là, các đồng chí đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

trong việc nắm bắt tình hình và hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các 

ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh; mạnh dạn phản ánh và có nhiều 

đề xuất sáng tạo, đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả cao với Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy địa phương, đơn vị trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội 

nhập quốc tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là nhiều 

vấn đề mới, quan trọng, đột xuất và phức tạp như: Tình hình dư luận xã hội 

nổi lên liên quan đến vấn đề Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép 

giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 

của nước ta; vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra tại một số nơi trong tỉnh; các 

chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015... Chủ động, phối hợp 

làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ 

chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ngay sau Đại hội, các đồng chí đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giúp xây dựng Chương trình 

toàn khóa, Quy chế làm việc của cấp ủy; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Hai là, giúp cấp ủy duy trì chế độ làm việc, chế độ hội nghị theo Quy 

chế, Chương trình công tác ngày càng đi vào nền nếp. Tham mưu tổ chức 

tốt nhiều hội nghị, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của địa phương, 

đơn vị; tổ chức phục vụ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 

tỉnh, địa phương, đơn vị, bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, đơn vị. Kịp thời 

văn bản hóa các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường 

trực Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo. 
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Ba là, phương pháp, chất lượng thẩm định, góp ý các báo cáo, nghị 

quyết của cấp ủy… tiếp tục được cải tiến, nâng cao. Công tác đôn đốc, kiểm 

tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có 

nhiều đổi mới. Hầu hết các báo cáo, nghị quyết trình Tỉnh ủy, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đều được Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định, đề xuất có chất lượng, 

được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao. Văn phòng 

các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã chủ động nghiên cứu, 

đề xuất, thẩm định nhiều báo cáo, nghị quyết trình cấp ủy cấp mình, giúp 

cho việc xem xét, ban hành văn bản của các cấp ủy đơn vị, địa phương bảo 

đảm chất lượng. Qua đó, đã góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng 

thời, nâng cao uy tín, vai trò của các Văn phòng cấp ủy trong tỉnh. 

Bốn là, hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả 

hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Bộ máy và đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; trong kỳ đại hội 

đảng các cấp vừa qua đã có nhiều đồng chí lãnh đạo Văn phòng huyện, thị, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh được bố trí giữ các vị trí lãnh đạo cao hơn 

ở đơn vị, địa phương. Đồng thời chú trọng đổi mới lề lối, phong cách, 

phương pháp làm việc, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

cải cách thủ tục hành chính. Lĩnh vực văn thư, cơ yếu, lưu trữ, bảo vệ bí mật 

nhà nước, thư từ - tiếp dân và tài chính đảng đạt nhiều kết quả tích cực. 

Hoạt động của Khách sạn Đồi Dương thuộc Văn phòng Tỉnh ủy không 

ngừng đổi mới, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, từng bước nâng cao 

hiệu quả kinh doanh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu 

dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. 

Thưa tất cả các đồng chí! 

Bên cạnh ưu điểm, thành tích cơ bản nêu trên, qua Báo cáo, các tham 

luận, trao đổi, Hội nghị chúng ta cũng nghiêm khắc nhận rõ những hạn chế, 

yếu kém cần lưu ý là: Công tác tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, Ban 
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Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, đơn vị có lúc, có 

việc chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; công tác theo dõi, đôn 

đốc, nắm bắt, phản ánh tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đôi khi 

chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác tổng hợp, thông tin báo cáo phục 

vụ lãnh đạo có việc còn chậm, thiếu nhanh nhạy, nhất là các vụ việc quan 

trọng, phức tạp, phát sinh đột xuất xảy ra ở địa phương, đơn vị; trình độ 

chuyên môn, năng lực nghiên cứu, đề xuất, lề lối làm việc của một số cán 

bộ, công chức còn hạn chế, cách thức làm việc, tính chuyên nghiệp chưa 

cao... 

Thưa tất cả các đồng chí! 

Toàn Đảng bộ tỉnh chúng ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tình hình trong nước, quốc tế đang đặt ra nhiều yêu 

cầu mới đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường 

trực Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị. Do đó, nhiệm vụ của Văn 

phòng Tỉnh ủy và Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

tỉnh là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất cao để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy. Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động cơ quan Văn phòng cấp ủy cần ra sức thi đua thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau đây: 

Thứ nhất, phải thường xuyên quán triệt và bám sát chức năng, nhiệm 

vụ của Văn phòng cấp ủy để chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập, quán 

triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương để phối hợp 

tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ban hành chương trình hành động, 

kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, đơn vị, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Phối hợp tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương 

trình làm việc toàn khóa đã ban hành, bảo đảm hợp lý, khoa học, hiệu quả. 

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy, ban thường vụ, Thường 

trực cấp ủy ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.  
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Thứ hai, phải bám sát chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy, 

nắm chắc tình hình ở cơ sở để chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất 

các chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, 

đơn vị, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những vấn đề do thực tiễn đặt ra, bảo đảm 

xử lý nhanh, chuẩn xác mọi tình huống, nhất là những vấn đề mới, đột xuất, 

phức tạp, quan trọng. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

thẩm định các báo cáo, đề án, nghị quyết… trình cấp ủy, ban thường vụ cấp 

ủy; thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo một 

cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời; nâng cao hơn nữa chất lượng 

xây dựng và ban hành các văn bản của Ðảng. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường phối 

hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức đảng, các đảng bộ trực thuộc và kết quả thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy 

trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, đối ngoại... để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với ban thường 

vụ, Thường trực cấp ủy chỉ đạo kịp thời; tham mưu sơ kết, tổng kết thực 

tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các 

cấp, góp phần nghiên cứu, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng các đề án 

trình cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.  

Thứ tư, tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy chế làm 

việc của Văn phòng cấp ủy; củng cố, kiện toàn bộ máy Văn phòng cấp ủy 

một cách phù hợp, khoa học, từng bước chuyên nghiệp. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đổi mới, cải tiến lề 

lối làm việc khoa học, hiệu quả cao. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng và sử dụng cán bộ; làm tốt công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn, 

nghiệp vụ, kinh nghiệm, nhất là công tác nghiên cứu, đề xuất, thẩm định, 

thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo, theo dõi, nắm tình hình cho đội ngũ 

làm công tác tham mưu của Văn phòng cấp ủy để nâng cao năng lực nghiên 

cứu, tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu cho cán bộ tham mưu 

đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Tiếp tục quan tâm, có chế độ, 

chính sách và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận 
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lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng 

cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác văn thư, lưu trữ, tiếp 

dân và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin có hiệu quả vào hoạt động của Văn phòng cấp ủy; thực hiện tốt 

công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, 

không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Riêng Văn phòng Tỉnh ủy 

tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Khách sạn Đồi Dương 

nâng cao hiệu quả kinh doanh và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao 

theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Thưa tất cả các đồng chí! 

Để làm tốt các nhiệm vụ nêu trên, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng cấp ủy cần luôn khắc sâu ghi 

nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Công tác văn phòng có tầm quan 

trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn 

phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. 

Văn phòng Trung ương Đảng giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình 

hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

năng lực công tác và giữ gìn bí mật". Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh 

nghiệm đã có, tăng cường đoàn kết nhất trí, làm tốt chức năng, nhiệm vụ 

của mình, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra với chất lượng, hiệu quả 

cao. Nỗ lực đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 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” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh", thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh 

chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trong sáng, khách quan, tận tụy với 

công việc, không vụ lợi, cơ hội, thực dụng. Không ngừng học tập, nâng cao 

trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tham mưu, biên tập; hiểu 

và nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tư duy đổi 

mới, sáng tạo, lề lối, phong cách, phương pháp làm việc khoa học, chuyên 
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nghiệp. Thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể 

trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan 

tham mưu, giúp việc đắc lực của cấp ủy, ban thường vụ và Thường trực cấp 

ủy. 

Một lần nữa, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin chúc tất cả cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng cấp ủy các 

cấp trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

 Xin trân trọng cảm ơn!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


