
THỐNG KÊ 
MỘT SỐ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 THEO CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH 

(kèm theo Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
 

 

STT 

 

Nội dung, nhiệm vụ 

 

Cơ quan thực hiện 
Cơ quan phối hợp 

thực hiện 

 

Thời gian 

 

01 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, 

ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị 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. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

các huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc tỉnh 

  

Thường 

xuyên 

 

 

02 

Tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kế 

hoạch số 97-KH/TU, ngày 19/6/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW 

ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai 

trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 10/3/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt chuyên đề 

năm 2022. 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

các huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc tỉnh; 

Mặt trận, tổ chức chính 

trị - xã hội và các cơ 

quan, đơn vị. 

  

 

Thường 

xuyên 

 

03 

Tham mưu triển khai thực hiện tốt Quy định số 213-

QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách 

nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ 

mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

các Đảng đoàn, Ban cán 

sự Đảng; các huyện, thị, 

thành ủy, đảng ủy trực 

  

Thường 

xuyên 

 



2 

 

 

thuộc tỉnh  

 

04 

Tham mưu và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 14-

KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “về chủ 

trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng 

tạo vì lợi ích chung”. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

các ban và Văn phòng 

Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban 

cán sự Đảng; các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc tỉnh 

  

Thường 

xuyên 

 

 

05 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai 

thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 

của Bộ Chính trị “về việc miễn nhiệm, từ chức đối với 

cán bộ”. 

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

các ban và Văn phòng 

Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban 

cán sự Đảng; các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc tỉnh 

  

Thường 

xuyên 

 

 

06 

 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện 

Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ 

Chính trị “về công tác quy hoạch cán bộ”. 

 

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Các ban và Văn 

phòng Tỉnh ủy; 

Đảng đoàn, Ban 

cán sự Đảng; các 

huyện, thị, thành 

ủy, đảng ủy trực 

thuộc tỉnh 

 

Năm 2022 

và những 

năm tiếp 

theo 

 

 

07 

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, 

ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm 

Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư 

về tiếp tục 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. 

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

 

  

Thường 

xuyên 



3 

 

 

 

 

08 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện 

Quy định về kiểm soát quyền lực của các cơ quan nội 

chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực  

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

 Sau 2 tháng, 

kể từ khi 

Trung ương 

ban hành 

quy định 

 

 

09 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo 

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 Nội chính Tỉnh ủy, 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

  

Thường 

xuyên 

 

 

10 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 

về quy trình, quy chuẩn hồ sơ, văn bản trình Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tham 

mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động, điều hành của các cơ quan Đảng và đảm bảo 

an ninh, an toàn mạng thông tin diện rộng của Đảng. 

 

Văn phòng Tỉnh ủy 

  

Thường 

xuyên 

 

 

11 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng 

hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

các cấp theo Công văn số 116-CV/TU, ngày 30/3/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nâng cao chất lượng đối 

thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 

nhân dân theo Công văn số 1697-CV/TU, ngày 

07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

 

Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh, Đảng 

đoàn Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

tỉnh và các đoàn 

thể tỉnh. 

 

Thường 

xuyên 
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