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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng

------

Ngày 01/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi 
làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. 
Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn 
phòng Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và trưởng, phó các đơn vị 
trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết 
luận, chỉ đạo:

I- Đánh giá tình hình công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời 
gian qua

- Tổ chức cơ sở đảng có vai trò cực kỳ quan trọng, là nơi đào tạo, bồi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, là nơi lãnh đạo đưa chủ trương của 
Đảng,  chính sách,  pháp luật  của  Nhà  nước vào thực  tiễn  cuộc  sống.  Trong 
những năm qua, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm ngày càng 
nhiều hơn đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; vai trò của các loại hình 
cơ sở đảng nhìn chung được phát huy ngày càng tốt hơn, rõ hơn và hiệu quả cao 
hơn. Việc phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng đi vào thực chất, 
có tác dụng khuyến khích đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở phát huy tốt hơn 
nhiệm vụ của mình. Một số vướng mắc trong sinh hoạt, trong hoạt động ở cơ sở 
đảng từng bước tháo gỡ dần, tạo điều kiện cho cơ sở đảng nâng dần chất lượng 
và hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng còn nhiều mặt yếu kém, 
hạn chế cần quan tâm nhiều hơn. Trên thực tế, còn không ít cơ sở đảng thể hiện 
không rõ vai trò lãnh đạo của mình. Kỹ năng xử lý tình huống; năng lực cụ thể 
hóa, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương cấp trên còn nhiều bất cập, thiếu 
sáng tạo, nhất là cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 
Một số nơi sinh hoạt chi bộ, cấp ủy không đúng quy định của điều lệ Đảng, nội 
dung, chất lượng sinh hoạt còn lúng túng, không bám sát chức năng nhiệm vụ 
của mình. Công tác phát triển đảng viên mới một số nơi còn khó và yếu, nhất là 
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ở địa bàn dân cư, trong ngành giáo dục, y tế. Ngoài ra, trên thực tế, mô hình tổ 
chức cơ sở đảng ở một số loại hình đang xuất hiện nhiều bất cập trong hoạt động 
như đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể và khối chính quyền trực thuộc huyện, thị, 
thành ủy; mô hình chi bộ cơ quan các xã, phường, thị trấn. 

II- Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời 
gian tới:

Yêu cầu chung là: Tăng cường các biện pháp để không ngừng phát huy 
tốt hơn vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong từng loại hình cơ sở đảng. Theo đó, 
cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt một cách đầy đủ chức năng nhiệm vụ của từng loại 
hình cơ sở đảng. Rà soát lại để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí phân loại tổ 
chức cơ sở đảng ở từng loại hình cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.

2. Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ Bí 
thư và cấp ủy cơ sở, đặc biệt là kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ, kỹ năng nắm 
bắt và xử lý tình huống đặt ra ở cơ sở và kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 
nghị quyết cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở theo Chỉ thị 
số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Coi trọng việc xây 
dựng quy chế làm việc của cấp ủy, xác lập rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với chính 
quyền và các đoàn thể ở cơ sở.

3. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
4.  Làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới.
5. Tập trung củng cố cho được những cơ sở đảng xếp loại yếu kém; cấp 

ủy cấp huyện phải có kế hoạch cụ thể để tập trung khắc phục. Đồng thời, từng tổ 
chức cơ sở đảng tiếp tục rà soát để khắc phục cho bằng được những yếu kém, 
khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh và lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
  chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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