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BÁO CÁO
kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt,
triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày 04/7/2022, Văn phòng UBND tỉnh nhận được văn bản số 1194/SKHTHQH của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp xây dựng báo cáo của Ban Cán
sự Đảng UBND tỉnh về kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán
triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả tự kiểm tra, cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
Văn phòng UBND tỉnh có 14 phòng, ban, đơn vị trực thuộc; trong đó, có
104 công chức, viên chức, người lao động (Khối Văn phòng: 75 người; Trung tâm
Hội nghị: 25 người; Nhà khách số 3: 04 người); công chức, viên chức nữ 52
người; dân tộc ít người 11 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: Trên đại học: 22
người; 58 người có trình độ đại học; 02 người có trình độ cao đẳng; còn lại có
trình độ trung cấp và sơ cấp; về trình độ lý luận chính trị: 32 cử nhân và cao cấp;
14 trung cấp; 03 sơ cấp.
* Thuận lợi:
Văn phòng UBND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường
xuyên của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; hệ thống văn bản của
Đảng, Nhà nước đầy đủ, cụ thể tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng
UBND tỉnh thường xuyên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ
chức kỷ luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, yên
tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Khó khăn:
Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đảm đương khối lượng
công tác chuyên môn rất lớn, nên thời gian giành cho việc tự học tập, nghiên cứu,
quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có
lúc còn hạn chế; chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong tuyên truyền, quán triệt
việc thực hiện.
II. Kết quả thực hiện
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1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp
1.1. Công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025:
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ,
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai học tập các Nghị
quyết Đại hội Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động; đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI tại Kế hoạch số 102KH/ĐU ngày 18/11/2020; trong đó, tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm chủ động thực hiện một cách sáng tạo
trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, góp phần
đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI (Kế hoạch số
106-KH/ĐU, ngày 18/10/2020).
- Các hình thức học tập:
+ Học tập trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Tổ chức cho cán bộ, đảng
viên tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện do Tỉnh ủy hoặc
Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; đảm bảo trên 95% đảng viên
tham gia.
+ Học tập qua truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh: công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng UBND
tỉnh.
- Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng học tập nghị quyết: Đảng
ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ
sinh hoạt đảng tại các Chi bộ trực thuộc, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc
nhắc nhở cán bộ, đảng viên chủ động tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng.
1.2. Việc xây dựng, ban hành và triển khai chương trình hành động của cấp
ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025
Thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ
quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, ban hành 06
Chương trình hành động thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tạo
bước đột phá trong các vấn đề hành chính liên quan đến việc thực thi các nhiệm vụ
được giao; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, năng lực công tác và có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân
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dân, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập
của tỉnh; gồm:
- Chương trình hành động số 99-CTr/ĐU ngày 29/10/2020 về triển khai thực
hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
của về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ, đảng viên;
- Chương trình hành động số 100-CTr-ĐU ngày 06/11/2020 về triển khai
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về tăng cường
sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn
2020-2025;
- Chương trình hành động số 101-CTr-ĐU ngày 09/11/2020 về triển khai
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về tiếp tục đổi
mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;
- Chương trình hành động số 107-CTr-ĐU ngày 27/11/2020 về triển khai
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về tăng cường
và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát;
- Chương trình hành động số 108-CTr-ĐU ngày 27/11/2020 về triển khai
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về lãnh đạo
đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;
- Chương trình hành động số 109-CTr-ĐU ngày 27/11/2020 về triển khai
thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh về phát huy
vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất
kinh doanh.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh
đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, của UBND tỉnh Lào Cai
và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng các kế hoạch công tác cụ
thể và tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng duy trì thực hiện tốt chế độ
họp, giao ban định kỳ hàng tháng, sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ đồng thời đề ra nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo; tổ chức họp bất thường
để xử lý kịp thời những việc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.
2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đại
hội XIII của Đảng
2.1. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng
- Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng; Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cho cán bộ,
đảng viên nghiên cứu, học tập các nội dung cơ bản và mới trong văn kiện Đại hội
XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của BCH Trung
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ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo
chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Chiến lực phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
và phương phướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025…
Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tăng cường đẩy
mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
tại Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 10/6/2021; ban hành Kế hoạch số 87-KH/ĐU
ngày 16/9/2021 về học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII
của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" nhằm
nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh có nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập,
làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển
tổ chức đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng
lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.
- Các hình thức học tập:
+ Học tập trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Cán bộ, đảng viên tham gia
các Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện do Tỉnh ủy hoặc Đảng uỷ Khối
Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; đảm bảo trên 95% đảng viên tham gia.
+ Học tập qua truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh: Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng UBND
tỉnh.
- Thực hiện văn bản của Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh về việc tham gia Cuộc
thi tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng trên mạng Internet, Đảng ủy, Lãnh đạo Văn
phòng đã triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
tích cực tham gia các đợt thi tìm hiểu văn kiện Đại hội đảng trên mạng Internet do
Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh phát động.
- Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng học tập nghị quyết: Đảng
ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ
sinh hoạt đảng tại các Chi bộ trực thuộc, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc
nhắc nhở cán bộ, đảng viên chủ động tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng.
2.2. Việc xây dựng, ban hành và triển khai chương trình hành động của cấp
ủy thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số
01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 56CTr/TU ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng; Chương trình hành động số 31-CTr/ĐUK ngày 07/7/2021 của Đảng ủy

5
Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Chương
trình hành động số 70-CTr/ĐU ngày 02/8/2022 về thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
mà Nghị quyết Đại hội Đảng các đã đề ra, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc
sống; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm người
đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với các
Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; thường xuyên đôn
đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp
ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
- Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của
cơ quan; Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện tốt nguyên tắc
tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
- Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã được Đảng ủy, Lãnh
đạo Văn phòng thường xuyên quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, đã trở
thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy,
lãnh đạo Văn phòng để phụ trách chỉ đạo thực hiện theo từng đơn vị công tác nhằm
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
Nghị quyết.
- Thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan chấp
hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
các quy định của địa phương; thực hiện tốt các nội quy, quy định của đơn vị trong
thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh.
- Cơ bản cán bộ, đảng viên trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách
nhiệm trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
2.1. Hạn chế, khuyết điểm
- Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết
của một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc có lúc còn thiếu chủ động.
- Việc áp dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng
đã được học tập, quán triệt vào thực tiễn công việc của một số đảng viên, công
chức, viên chức còn chưa linh hoạt.
- Công tác tự kiểm tra, giám sát đảng viên của các chi bộ về Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng có lúc chưa được thường xuyên.
2.2. Nguyên nhân:
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- Cấp ủy hoạt động kiêm nhiệm, kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác đảng,
nhất là công tác tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra còn hạn chế.
- Trong thời gian qua, do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, gây ảnh
hưởng trực tiếp đến các hoạt động chuyên môn cũng như việc triển khai nghiên
cứu, học tập Nghị quyết.
- Một số ít đảng viên còn chưa chủ động nghiên cứu, học tập các Nghị quyết
của đảng do khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên chưa giành thời gian phù
hợp.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ X,
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Thường xuyên tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng
viên, nắm bắt dư luận xã hội kịp thời để có các biện pháp chủ động đấu tranh chống
âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, các quan điểm sai
trái, lệch lạc. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho
cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.
3. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, đồng thuận trong cấp ủy, đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, cơ quan. Đề cao
vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
4. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm,
Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Trên đây là báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tự kiểm tra việc lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH2, TCHC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Quốc Nghĩa

