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BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

----- 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ 

huyện, 01 đảng bộ thành phố, 01 đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và 03 đảng bộ lực 

lượng vũ trang; ngoài ra có 03 ban cán sự đảng và 06 đảng đoàn. Các cơ quan 

chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, có 06 cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Để đảm bảo sự phối hợp chung, thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh với một số cơ quan, đơn vị liên quan, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm 

kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế phối hợp công tác 

giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy chế phối hợp) trong thực hiện các nhiệm vụ công 

tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan1. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cụ thể hóa, đưa 

nội dung phối hợp vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của từng cơ 

quan để triển khai thực hiện; quán triệt các nội dung quy chế đến cấp ủy cơ sở, cán 

bộ, đảng viên và thường xuyên thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện. Đồng 

thời chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì, phối hợp với 

lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời 

đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trên các lĩnh vực gắn với tổng kết 

công tác xây dựng Đảng hằng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; định kỳ sơ kết, tổng kết 

công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các cơ quan phối 

hợp. Qua đó, đã giúp cho các cơ quan phối hợp đánh giá đúng những ưu điểm, hạn 

                                                                 

1 Ban hành kèm theo Quyết định số 344-QĐ/TU, ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải 

pháp, biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, tiếp tục nâng cao chất lượng, 

hiệu quả các mặt công tác của từng cơ quan trong thời gian tới. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp 

2.1. Phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kịp thời cung cấp các 

nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn... của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh cụ thể hóa, ban hành văn bản chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, 

phổ biến và triển khai thực hiện tại cơ sở, sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì cấp phát cuốn Bản tin Thông báo nội bộ, Tạp chí 

Báo cáo viên, các thông tin, tài liệu định hướng tuyên truyền trên các lĩnh vực; 

thường xuyên định hướng nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng 

bộ Khối và chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về 

chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền: Đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh, cán bộ chủ chốt được tạo điều kiện tham dự các hội nghị 

báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ và các hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết của 

Đảng do Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử 

báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia hỗ trợ Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các nghị quyết của Đảng, thông tin tình hình thời 

sự, chuyên đề lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ 

cán bộ chủ chốt, cấp ủy cơ sở, dưới cơ sở và học viên các lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho đối tượng đảng và đảng viên mới do Đảng ủy Khối các cơ quan 

tỉnh tổ chức3.  

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh với 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thông tin, dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng 

viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thông qua chế độ báo cáo định 

kỳ, chuyên đề và đột xuất. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

trao đổi lấy ý kiến về nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các 

quy chế, quy định, hướng dẫn… trong công tác tuyên giáo4. Bên cạnh đó, hai đơn vị 

đã kịp thời trao đổi các thông tin liên quan trong quá trình hoạt động chuyên môn của 

hai bên; thường xuyên mời đại biểu tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên 

môn, các cuộc thi về công tác tuyên giáo; tham gia cộng tác viên trang thông tin điện 

tử, Ban Chỉ đạo 35… và các hoạt động khác do các bên tổ chức. 

2.2. Phối hợp thực hiện công tác tổ chức, cán bộ 

                                                                 

2 Với 35 kỳ và 2.824 lượt người tham dự. 

3 Với 15 lớp, 1.512 lượt người tham dự.  

4 Đã trao đổi, phối hợp góp ý 11 văn bản. 
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Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời cung cấp các nghị quyết, chỉ thị, 

quy định, hướng dẫn… của Trung ương và tỉnh ban hành về công tác tổ chức xây 

dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cụ thể hóa, 

ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thông tin, phổ biến, quán triệt, triển khai 

thực hiện tại cơ sở; sơ kết, tổng kết theo quy định. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên lấy ý 

kiến tham gia góp ý về nội dung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các 

quy chế, quy định, hướng dẫn… trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, các văn 

bản của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong công tác xây dựng Đảng5. Trao đổi, 

phối hợp trong việc chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên giữa Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trong và ngoài tỉnh; các tổ chức chính 

trị - xã hội thuộc các huyện về các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh6. Thường xuyên phối hợp trao đổi những cách làm hay, hiệu 

quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp tham mưu cho Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trong công tác khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, 

giai đoạn theo quy định; trong thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự 

dự kiến tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc diện quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Hằng năm hoặc khi có nội dung phát sinh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh được Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin, trao đổi các văn bản về công tác 

quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ… diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý là cấp ủy viên, đảng viên sinh hoạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã 

thường xuyên, kịp thời gửi các văn bản liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng 

thông qua chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, năm, chuyên đề và đột xuất về Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy để theo dõi, nắm tình hình; kịp thời trao đổi, thông tin các nội dung liên 

quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng khi có nhu cầu; làm tốt việc mời 

đại biểu tham dự các hội nghị về công tác tổ chức xây dựng Đảng do các bên tổ chức. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

hỗ trợ báo cáo viên lên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ. 

2.3. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; phòng, chống tham nhũng 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy chế phối 

                                                                 

5 Đã trao đổi, phối hợp góp ý 11 văn bản. 

6 Quyết định số 1885-QĐ/TU, 1886-QĐ/TU và 1887-QĐ/TU,  ngày 11/7/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp nhận 21 tổ chức đảng với 380 đảng viên chuyển từ các huyện, thành ủy 

trong tỉnh về Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ KBNN thuộc Đảng bộ Khối; chuyển giao 09 tổ chức đảng với 120 đảng 

viên về Thành ủy Lạng Sơn quản lý (02 chi bộ cơ sở, 07 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Chuyển giao Chi bộ Ngân 

hàng Phát triển Lạng Sơn về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. 
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hợp7; chỉ đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham mưu, 

thực hiện các nội dung phối hợp theo Quy chế.  

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi, hướng dẫn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết tố 

cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh; lấy ý kiến Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nội dung các 

dự thảo văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát8. Kịp thời có ý kiến phúc đáp, 

đảm bảo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, đáp ứng về tiến độ, thời gian 

đối với các nội dung có liên quan về chuyên môn nghiệp vụ khi Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh đề nghị. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tham gia ý kiến theo đề 

nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về những vấn đề có liên quan đến tổ chức đảng 

và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quản lý trước khi Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức đảng, 

đảng viên. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên, kịp thời sao 

gửi các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn… của Trung ương và của tỉnh ban 

hành về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng của Đảng để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thông tin, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ sở; sơ kết, tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, báo cáo theo quy định. Kịp thời trao đổi, thông tin cho Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng và kỷ luật tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh để nắm tình hình, theo dõi, quản lý, khắc phục các hạn chế tồn tại sau 

kiểm tra, giám sát tại các cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối 

với cơ sở đảng trực thuộc thông qua chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất 

của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh9 cho Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy để theo dõi, nắm tình hình. Ngoài ra các 

đơn vị thường xuyên mời đại biểu tham dự các hội nghị về công tác kiểm tra, giám 

sát, phòng, chống tham nhũng; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin để tham 

mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của các chủ thể, các bên nhằm tránh 

chồng chéo nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính trọng tâm, trọng 

điểm. Kịp thời phối hợp để xử lý, giải quyết đơn thư theo đúng thẩm quyền10. 

                                                                 

7 Quyết định số 735-QĐ/TU, ngày 26/7/2017; Quyết định số 1169-QĐ/TU, ngày 19/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

8 Đã trao đổi, phối hợp góp ý 04 văn bản: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy chế thi đua, khen thưởng đối với uỷ ban kiểm tra cấp huyện; Nghị quyết về công tác kiểm 

tra khi có dấu hiệu vi phạm; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

9 Tổng số hơn 80 báo cáo các loại. 

10 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp, chuyển 05 đơn thư; Đảng ủy Khối đã chuyển 01 đơn thư để xử lý, 

giải quyết theo đúng thẩm quyền. 
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Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

thực hiện 21 vụ việc, cử 09 lượt Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan 

tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham gia các đoàn 

kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khi tiến 

hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo, 

khiếu nại, kỷ luật đảng đối với cơ sở đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh11 theo đề nghị; hỗ trợ báo cáo viên lên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức12. Ban 

Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên cung cấp thông tin vụ việc, kết quả kiểm tra đối 

với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; cử cán bộ tham 

gia đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khi được đề nghị.  

2.4. Phối hợp thực hiện công tác dân vận 

Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, 

định hướng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và chương trình công tác dân vận của tỉnh 

hằng năm, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cụ thể hóa, 

ban hành kế hoạch và chỉ đạo cơ sở đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc, tổ chức 

chính trị - xã hội trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù từng 

loại hình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị - xã hội; sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định. 

Hai bên phối hợp lãnh đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị khối các cơ quan tỉnh thực hiện công tác dân vận với các nội dung trọng 

tâm, như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nêu cao đạo đức công vụ, tinh thần 

trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện tốt 

Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch, chế độ, 

chính sách theo quy định; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và 

xây dựng các mô hình, điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực13; lãnh 

đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể cơ sở vững mạnh14. Phối hợp thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội. Bên cạnh đó, các cán bộ được phân công tham mưu, giúp việc cho Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác dân vận thường xuyên được 
                                                                 

11 Đã cử 05 lượt Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham 

gia 05 đoàn (01 giám sát chuyên đề, 02 kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, 01 đoàn kiểm tra 

thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật); 04 lượt Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham gia 04 đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy (02 giám sát chuyên đề, 01 kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên, 01 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên). 

12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cử 02 báo cáo viên lên 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng 

lĩnh vực kiểm tra, giám sát với 135 học viên. 

13 Giai đoạn 2017-2020, có 26 tập thể, 24 cá nhân thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định công nhận, tặng giấy khen 09 tập thể, 02 cá nhân; đề nghị và có 01 tập 

thể, 01 cá nhân điển hình“Dân vận khéo” được Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. 

14 Bình quân hằng năm, trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Khối các cơ quan tỉnh đạt chuẩn văn hóa, 

an toàn về an ninh trật tự. 
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hướng dẫn, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và được tạo điều kiện 

tham gia hoạt động thực tế, học tập kinh nghiệm15 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kịp thời gửi các văn bản của 

đơn vị đã phát hành liên quan đến công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở; tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; gương điển hình, mô hình tiên tiến về công 

tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh thông qua chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất cho Ban Dân vận 

Tỉnh ủy để tổng hợp, theo dõi, nắm tình hình. Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi lấy ý 

kiến với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nội dung tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành các quy chế, quy định… trong công tác dân vận16; chủ trì, phối 

hợp với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 

nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Ngoài ra, 

hai bên còn kịp thời trao đổi, thông tin các nội dung khác liên quan đến công tác 

dân vận khi có nhu cầu; thường xuyên mời đại biểu tham dự các hội nghị, cuộc 

họp về công tác dân vận do các bên tổ chức. 

2.5. Phối hợp thực hiện công tác văn phòng cấp ủy 

Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên, kịp thời sao gửi các nghị quyết, chỉ thị, 

quy định, hướng dẫn… của Trung ương và Tỉnh ủy ban hành về công tác xây dựng 

Đảng, công tác văn phòng cấp ủy để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thông tin, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ sở; sơ kết, tổng 

kết, báo cáo theo quy định. Chủ động hỗ trợ triển khai việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, sử dụng phần mềm Lotus Notes; các phần mềm kế toán HCSN MISA; 

phần mềm quản lý tài sản; phần mềm quản lý tiền lương; phần mềm đảng phí; nâng 

cấp, bảo mật thông tin, dữ liệu… tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời, Văn 

phòng Tỉnh ủy cử báo cáo viên lên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp 

ủy do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức17. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kịp thời gửi các văn bản của 

đơn vị đã phát hành liên quan đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh thông qua chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất cho Văn 

phòng Tỉnh ủy để theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, tham mưu. Văn phòng Tỉnh 

ủy trao đổi lấy ý kiến Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nội dung tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy chế, kế hoạch trong công tác văn phòng cấp 

ủy18. Kịp thời trao đổi, thông tin, xin ý kiến các nội dung khác liên quan đến công 

tác chuyên môn, nghiệp vụ của hai cơ quan. 

2.6. Phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

Thực hiện quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

và Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã duy trì trao đổi thông tin, 

                                                                 

15 Tham gia 02 chuyến đi thực tế, học tập kinh nghiệm công tác dân vận tại tỉnh Quảng Bình, Hải Dương. 

16 Đã trao đổi, phối hợp góp ý 02 văn bản. 

17 Cử  02  báo cáo viên lên 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy với 653 học viên. 

18 Đã trao đổi, phối hợp góp ý 10 văn bản. 
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phản ánh tình hình, cung cấp các văn bản để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.  

Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo mời Thường trực Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh định kỳ liên quan đến phát 

triển kinh tế, văn hóa - xã hội để nắm bắt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hằng năm, hai bên gửi chương trình, kế 

hoạch kiểm tra, giám sát để hạn chế thấp nhất việc trùng lặp đối tượng kiểm tra, 

giám sát; khi có nội dung phát sinh, hai bên trao đổi kết quả kiểm tra, giám sát đối 

với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan 

tỉnh để nắm bắt tình hình, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các bên. Đảng uỷ 

Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động, phục vụ, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 202619. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin 

hai chiều với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hằng tháng chỉ đạo gửi báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trong tỉnh; các vấn đề liên quan đến cơ 

quan, tổ chức và cá nhân thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh để nắm bắt tình hình, 

thực hiện nhiệm vụ chung. Theo phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán 

bộ đảm bảo theo đúng quy trình quy định; trong đó các cơ quan, tổ chức đã phối hợp 

với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị 

theo Quy định của Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/TU, ngày 27/02/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, ứng cử, bổ 

nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; quy 

trình kiện toàn, bổ sung cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở đối 

với các nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo phân cấp quản lý cán bộ đang là đảng 

viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo gửi 

các quyết định của UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công tác 

hằng năm của các cơ quan, sở, ban, ngành do UBND tỉnh đánh giá theo quy định có 

cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh để giúp Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

cấp ủy cơ sở đảng trong Khối một cách sát thực, có chất lượng hơn, phục vụ công 

tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng tập thể cấp ủy được 

khách quan, chính xác.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy 

chế phối hợp; các cơ quan, đơn vị đã chủ động trong công tác phối hợp, qua đó đã 
                                                                 

19  Bầu 55 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 10 đại biểu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách 

các Ban HĐND tỉnh - là đảng viên diện Ban Thường vụ quản lý, đồng thời cũng là đảng viên của Đảng bộ Khối. 
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kịp thời tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng 

mắc, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Qua hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối các cơ quan tỉnh kịp thời trao đổi, nắm bắt các thông tin, chủ động hơn 

trong công tác quản lý đảng viên, cấp ủy viên, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là lãnh đạo thực hiện tốt công 

tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh vững mạnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết vấn đề 

phát sinh trong triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ, góp phần 

nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, khắc phục cơ bản 

một số hạn chế về phương thức, nội dung lãnh đạo. Đồng thời, tạo điều kiện cho 

các cơ quan phối hợp nắm bắt nhanh, đầy đủ các thông tin liên quan đến cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối để phục vụ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu của cơ quan. 

Các cơ quan phối hợp đã thể hiện trách nhiệm, quan tâm công tác phối hợp; từ 

đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Việc phối hợp dựa trên tinh thần tôn 

trọng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đảm bảo quy định Điều lệ Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. 

2. Hạn chế, khó khăn 

Việc triển khai tổ chức thực hiện quy chế phối hợp ở một số cơ quan có một 

số nội dung chưa đầy đủ, toàn diện theo quy chế đã ban hành. Việc phối hợp với 

từng cơ quan chưa được cụ thể hóa, có nội dung chưa sâu, phương thức phối hợp 

chưa rõ nét, chưa phát huy tối đa trách nhiệm của mỗi cơ quan trong công tác phối 

hợp, cụ thể như: 

- Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Việc đề xuất các nội dung, văn bản 

cần thông tin, trao đổi giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan phối hợp 

có lúc chưa kịp thời, chưa đầy đủ; chưa chủ động tổng hợp, đề xuất những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo. 

- Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chưa có cơ chế thông tin thường xuyên 

những vấn đề phát sinh về tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ đang công tác trong Đảng bộ Khối. 

- Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Việc phối hợp, nắm tình hình thực hiện công 

tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là đảng viên thuộc Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh chưa thường xuyên. Chưa có việc phối hợp trong nhận xét 

để đánh giá xếp loại đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý về kết quả thực hiện trách nhiệm là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở. 
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- Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Việc phối hợp trao đổi thông tin, nắm 

bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và xây dựng chương trình kiểm tra, 

giám sát hằng năm, toàn khóa giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh có lúc chưa được chủ động, kịp thời; việc phối hợp tham mưu, đề xuất 

kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khi có dấu 

hiệu vi phạm còn hạn chế. 

- Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy: Phối hợp trong việc định hướng, chỉ đạo cấp 

ủy cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác 

dân vận trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chưa thực sự 

rõ nét.  

- Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy: Việc thông tin, trao đổi về tình hình thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo đối với một số đảng viên, cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng 

bộ Khối các cơ quan tỉnh có lúc chưa đầy đủ, kịp thời do chưa có cơ chế phối hợp 

cụ thể. 

- Đối với Văn phòng Tỉnh ủy: Việc phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình 

thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy có lúc chưa kịp thời, 

đầy đủ. 

- Đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh: Việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông 

tin sau khi HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh tiến hành giám sát các cơ quan, 

đơn vị có cấp ủy viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; kết quả giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu HĐND tỉnh là cấp ủy viên, đảng 

viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; tình hình hoạt động của cán bộ, đảng 

viên là đại biểu HĐND tỉnh, của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh chưa được thường xuyên. 

- Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh: Việc phối hợp, cung cấp thông tin 

khi có vụ việc vi phạm, cần kiểm điểm, xử lý kỷ luật liên quan đến cán bộ, đảng 

viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chưa kịp thời, đầy đủ. Chưa thực hiện 

mời đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự các kỳ họp triển 

khai các chủ trương lớn của tỉnh, kỳ họp 6 tháng đầu năm và kỳ họp cuối năm của 

UBND tỉnh để nắm bắt chủ trương và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.   

3. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn 

- Nguyên nhân khách quan: Các nội dung phối hợp đa dạng trên nhiều lĩnh 

vực, liên quan đến nhiều cơ quan, trong khi các cơ quan phải thực hiện nhiều công 

việc chuyên môn nên có lúc ảnh hưởng nhất định đến việc dành thời gian cho công 

tác phối hợp. 

- Nguyên nhân chủ quan: Cơ quan chủ trì phối hợp là Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh có lúc chưa thường xuyên, chưa chủ động trong thực hiện công tác phối 

hợp, chưa có giải pháp toàn diện, cụ thể về nội dung, phương thức tổ chức thực 

hiện quy chế phối hợp; chưa tham mưu tổ chức hội nghị riêng, chuyên sâu để sơ 

kết việc thực hiện quy chế phối hợp một cách toàn diện. Công tác đôn đốc, chỉ đạo 
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thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan phối hợp có lúc chưa được thường 

xuyên, sâu sát, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp với Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh theo đúng các nội dung Quy chế đã ban hành. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, giám sát; đánh giá, sơ 

kết việc tổ chức thực hiện quy chế phối hợp. 

Hai là, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tích cực, chủ động 

tham mưu xây dựng kế hoạch, phương thức thực hiện công tác phối hợp và sơ kết, 

đánh giá kết quả thực hiện quy chế hằng năm; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp để xem 

xét, chỉ đạo. 

Ba là, mỗi cơ quan phối hợp cần phải tăng cường tính chủ động phối hợp, xác 

định đó là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên hiệu quả công việc chung; 

nội dung phối hợp phải được rà soát thường xuyên để thực hiện đầy đủ theo quy chế, 

phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đưa vào chương trình công tác hằng năm của 

các cơ quan phối hợp để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Nghiên cứu thành 

lập tổ công tác liên cơ quan để tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan về thực hiện 

công tác phối hợp; phân công đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung phối hợp chung. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI 

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp 

kèm theo Quyết định số 344-QĐ/TU, chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế phối 

hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, 

giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp cấp tỉnh có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, 

các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với nội dung đảm bảo phù 

hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

phù hợp chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giám sát và 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế. 

2. Các cơ quan phối hợp kịp thời phổ biến, quán triệt đến các tổ chức trực 

thuộc, cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị về nội dung của quy chế phối hợp để 

triển khai thực hiện. Đưa nội dung thực hiện quy chế phối hợp vào quy chế làm 

việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan mình để thực 

hiện; đồng thời đưa vào chương trình công tác hằng năm của các cơ quan phối 

hợp để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.  

3. Các cơ quan phối hợp chủ động, tích cực, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm 

của từng cơ quan đã được quy định trong quy chế phối hợp; có các giải pháp để cụ 

thể nội dung, phương thức phối hợp giữa từng cơ quan và triển khai thực hiện đầy 

đủ, hiệu quả các nội dung quy chế đã đề ra. Đưa việc đánh giá kết quả thực hiện nội 

dung quy chế phối hợp vào kiểm điểm trách nhiệm trong đánh giá hằng năm của tập 

thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ, đảng viên các cơ quan phối hợp. 
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4. Chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cơ quan 

liên quan trong thực hiện quy chế phối hợp định kỳ đánh giá những kết quả đã đạt 

được, chưa đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp. Đồng thời, tham mưu, giúp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp cụ thể để chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện quy chế phối hợp 

đạt hiệu quả. 

(Có các phụ lục số liệu kèm theo). 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,  

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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