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BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1175/SNV-VP ngày 02/10/2020 của Sở Nội vụ về 

việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) báo cáo 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Đặc điểm, tình hình chung 

Sở KHCN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham 

mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về KHCN, bao gồm: Hoạt động KHCN; 

phát triển tiềm lực KHCN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng 

dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công 

trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

Chi bộ Sở KHCN gồm 04 tổ đảng. Với tổng số Đảng viên 35 đảng viên, 

trong đó đảng viên chính thức là 33 đồng chí, đảng viên dự bị là 02 đồng chí. Ban 

chấp hành (BCH) Chi bộ gồm 07 đồng chí. 

Tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh 

Đội ngũ cán bộ đảng viên có trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ chuyên môn của ngành. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều 

chuyển biến. Chi bộ đã xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên tinh thần đấu tranh 

phê bình và tự phê bình. 

Chi bộ hoạt động tập trung nên khi sinh hoạt chi bộ luôn đầy đủ đúng giờ, 

chất lượng  sinh hoạt đảm bảo, nghiêm túc. Nhiều năm đạt chi bộ trong sạch, vững 

mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được cấp trên tặng giấy khen. Công tác theo dõi giúp đỡ quần 

chúng ưu tú vào đảng thuận tiện sát sao và hiệu quả. 

Tuy nhiên, Chi bộ có 04 tổ Đảng với trụ sở làm việc ở những địa điểm khác 

nhau nên việc trao đổi, nắm bắt thông tin của cấp ủy về tình hình, tư tưởng của 

quần chúng đôi lúc không đầy đủ kịp thời. 



2 
 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

 Ngay sau khi Quyết định số 453-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 453) được ban 

hành, Chi ủy Sở KHCN đã tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của chi bộ, cấp ủy đã lựa chọn hình thức phù 

hợp để quán triệt các nội dung của Đề án 453 theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, 

quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án 453 đã nêu ra, đồng thời 

vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn của chi 

bộ. Trong quá trình triển khai nghị quyết, cấp ủy đã kịp thời rút kinh nghiệm 

những mặt làm được cũng như hạn chế, để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. 

Hàng năm, cấp ủy, chi bộ đều đánh giá kết quả thực hiện Đề án 453 lồng 

ghép với đánh giá chất lượng chi bộ, đã chỉ ra được những hạn chế, yếu kém, 

nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện. Thông qua 

công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các nội dung của Đề án 453, nhận thức 

của toàn thể đảng viên và đông đảo quần chúng của đơn vị đã từng bước được 

nâng lên, chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ cũng ngày càng được nâng 

cao.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên trong chi bộ và quần chúng 

trong cơ quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, 100% đảng viên xây dựng cam kết tu 

dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo quy định. Đại đa số cán bộ, đảng 

viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết; những hạn chế, yếu kém của 

tập thể, cá nhân được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã từng bước 

được khắc phục. Có ý thức giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn 

vị. Có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và ý thức tự giác 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác của 

cán bộ, công chức, đảng viên có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều cán bộ, đảng 

viên, công chức đã suy nghĩ cải tiến phương pháp công tác, tham mưu đề xuất giải 

quyết công việc chuyên môn nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được yêu cầu về tiến 

độ, chất lượng công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức triển khai hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng căn cứ Kế 
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hoạch hằng năm của Chi bộ, liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó lựa chọn nội dung cần thực 

hiện, xây dựng kế hoạch đột phá đối với các nội dung trọng tâm, đồng thời xây 

dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân, đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn 

luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản 

thân. Trong thực hiện, đồng chí thủ trưởng đơn vị đã làm rõ vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, 

nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém của cơ quan, đơn vị, mang lại kết quả cụ thể; 

lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 

một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên, 

người lao động và các tổ chức đảng, đoàn thể hàng năm. 

Thực hiện rà soát, đánh giá những biểu hiện suy thoái còn tồn tại tại Chi bộ 

sau khi triển khai thực hiện chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ cơ quan, đơn vị”. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhận diện các biểu hiện 

và tiến hành các giải pháp khắc phục, Chi bộ nhận thấy về cơ bản các tổ chức 

đảng và đảng viên đã có những bước chuyển biến tích cực, một số biểu hiện đã 

được khắc phục, cụ thể: 

- Hiện tượng sử dụng lãng phí điện, nước, văn phòng phẩm của cơ quan, 

đơn vị đã giảm đáng kể. Cán bộ, công chức và người lao động đã thực hiện tiết 

kiệm điện, nước, văn phòng phẩm… (sử dụng chung máy in, những văn bản mang 

tính chất tham khảo, nghiên cứu, hoặc lưu trữ nghiên cứu trực tiếp trên internet, 

bằng bản mềm...) 

- Không có tình trạng uống rượu, bia buổi trưa… làm ảnh hưởng tới công việc. 

- Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã khắc phục được tình trạng ít sâu sát, kiểm 

tra cơ sở; dành nhiều thời gian cho việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ 

cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, đảng viên. 

- Tình trạng: Trong chỉ đạo, điều hành còn mang tính áp đặt, bảo thủ, không 

chịu tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác; hay kén chọn vị trí việc làm; thích chọn 

việc dễ, không làm việc khó, “làm chỗ này, trông chỗ khác”, không yên tâm công 

tác; hoặc tình trạng một số cán bộ, đảng viên trước khi bổ nhiệm thường làm việc 

rất tích cực, sau khi bổ nhiệm thì làm việc cầm chừng, trách nhiệm không cao, hiệu 

quả thấp... đã cơ bản được khắc phục, chỉ còn một vài trường hợp cá biệt. 

- Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, hay tính tiên phong, 

gương mẫu, tính chiến đấu trong đấu tranh phê và tự phê bình của đảng viên đã 

được nâng lên rõ rệt. Các kỳ sinh hoạt thường kỳ, đảng viên đã tích cực phát biểu 

ý kiến xây dựng Nghị quyết. 
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- Tinh thần học tập nghiên cứu ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học 

tập lý luận chính trị, học tập về chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của cán bộ, 

đảng viên thuộc Chi bộ đã có sự chuyển biến. 

Trên cơ sở đó, cấp ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Trong đó nâng cao 

nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; cá nhân các đồng 

chí Chi ủy viên, bí thư, phó bí thư, các Tổ Đảng, các đồng chí lãnh đạo các phòng, 

đơn vị trong cơ quan tự giác, gương mẫu trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê 

bình theo chức trách nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 

xây dựng một tập thể chi, Chi bộ đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, từng cán bộ, đảng viên xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và cam 

kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-

HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung 

sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 03/4/2013 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, 

cấp uỷ Sở KHCN đã tiến hành xây dựng ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ, 

đồng thời trong quá trình thực hiện đã thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy 

chế làm việc của Chi bộ theo đúng quy định và phù hợp với thực tế tại đơn vị. 

Nhiệm vụ của từng đồng chí cấp uỷ viên được phân công rõ ràng. Việc rà soát, 

chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ...và các biện pháp để lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện được thường xuyên duy trì.  

Công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, 

số lượng được bồi dưỡng kết nạp và kết nạp mới đều vượt chỉ tiêu đề ra1 ; Công 

tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, về tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện đạo đức, tác phong,…được Cấp ủy chi bộ thực 

hiện nghiêm túc theo quy định. Hồ sơ đảng viên luôn được quản lý theo đúng quy 

định. Hàng năm, việc đánh giá chất lượng đảng viên và bổ sung hồ sơ đảng viên 

được thực hiện nghiêm túc. 100% đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ được giới 

thiệu giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo đúng quy định. Cấp uỷ thường 

xuyên giữ mối liên hệ với Cấp uỷ nơi cư trú về tình hình thực hiện nghĩa vụ của 

                     
1 Từ năm 2016 – 2020 đã bồi dưỡng được 11 đối tượng Đảng, kết nạp được 07 đảng viên mới (không kể đảng 

viên mới chuyển đến có thời gian kết nạp trong giai đoạn này),  vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội (5) phát 

thẻ đảng viên cho 07 đảng viên và làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho 07 đảng viên dự bị. Chuyển 

sinh hoạt cho 07 đ/c nghỉ chế độ hưu trí, tiếp nhận 08 đ/c đến công tác và sinh hoạt tại Chi bộ. 



5 
 

đảng viên tại nơi cư trú thông qua nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp hoặc qua 

phiếu nhận xét hàng năm...  

Chi bộ duy trì và thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo 

đúng quy định của Điều lệ Đảng và các vản bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

Kết quả mỗi năm đảm bảo ít nhất 12 buổi sinh hoạt định kỳ và 2-3 buổi sinh hoạt 

chuyên đề, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt đã có sự đổi mới trên cơ sở hướng 

dẫn của các cấp ủy cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại. Nguyên tắc tập 

trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được thực 

hiện nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng hằng tháng trong nhiệm 

kỳ qua luôn đạt trên 90%; chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng công tác ban 

hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết đã từng bước được nâng lên. 

Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh và thực hiện nghiêm 

túc, thực chất. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt được cấp ủy quan tâm, việc tổ 

chức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và 

tình hình thực tế tại đơn vị. 

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng qua các năm2: Trong 

nhiệm kỳ Chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng 

năm 2017 chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trờ lên đạt 94,2% . 

3. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới 

Việc lãnh đạo, quán triệt thực hiện các văn bản, các quy định, hướng dẫn 

về quản lý cán bộ, quy trình công tác cán bộ; việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo 

Nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc và 

đúng quy trình. Chi ủy đã thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-

2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng hướng dẫn của cấp trên 

Công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy; nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng 

đảng cho cấp ủy được quan tâm, thường xuyên cử chi ủy viên, đảng viên tham gia 

bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ công tác đảng, học tập Nghị quyết,… 

Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho 

cán bộ, đảng viên trong cơ quan, cũng như công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, 

viên chức luôn được bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ 

quan theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ đúng các quy định. Luôn 

quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý và tăng cường 

công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chấn chỉnh tác phong, lề 

                     
2 Năm 2016, 2018, 2019 đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2017 Chi bộ Hoàn 

thành nhiệm vụ;  năm 2016 có 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, năm 2017 01 đang viên hoàn thành nhiệm vụ, 

05 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; năm 2018 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. 
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lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các vị trí thường xuyên phải giải 

quyết các công việc liên quan đến các cá nhân, tổ chức. Đội ngũ cán bộ đã từng 

bước nâng lên về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công 

tác trong giai đoạn mới. 

Cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã đề cao tinh thần nêu gương, xác định rõ 

thẩm quyền, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ và trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc.  

Chi ủy luôn tăng cường phối hợp giữa với lãnh đạo cơ quan trong công tác 

cán bộ: Quan tâm lãnh đạo công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố 

trí sắp xếp cán bộ hợp lý hơn đảm bảo phát huy cao nhất năng lực, sở trường của 

cán bộ, viên chức trong đơn vị. Tăng cường giám sát để đảm bảo trong công tác 

cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp 

xếp, phân công công tác. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, 

đảng viên, quần chúng. Chỉ đạo các đoàn thể chăm lo lợi ích chính đáng của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tăng cường chỉ đạo công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ 

quan. 

4.  Phát huy vai trò của chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tham 

gia giám sát, xây dựng Đảng ở cơ sở 

Hàng năm, cấp uỷ phối hợp với thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các tổ chức 

đoàn thể của cơ quan phát động các phong trào thi đua thực hiện và hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của cơ quan để 

công chức, viên chức, người lao động tham gia đánh giá kết quả công tác, phương 

hướng nhiệm vụ của cơ quan, tham gia chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc, quy 

chế chi tiêu nội bộ, thông tin về công khai tài chính và đánh giá việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ quan.  

Quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức và hoạt 

động của Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Công đoàn 

cơ sở và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội cấp cơ sở, tích cực vận 

động Đoàn viên hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng 

đoàn thể vững mạnh; tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan tham gia các phong trào do cơ quan và cấp trên phát động và 

nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; vận động các đoàn viên tích cực tham 

gia góp ý cho đảng viên, Cấp uỷ, chi bộ, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng 

xem xét kết nạp, từ năm 2016 - 2020 đã giới thiệu được 07 quần chúng ưu tú cho 

Chi bộ, Chi bộ đã chỉ đạo BCH CĐ tổ chức được 06 đợt lấy ý kiến đóng góp cho 

Đảng. 
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5. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

Công tác giám sát tại Chi bộ được cấp ủy quan tâm thực hiện, thường xuyên 

quán triệt việc học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác 

kiểm tra, giám sát tới toàn thể đảng viên Chi bộ. Chi bộ phân công đồng chí Phó 

bí thư đảm trách công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ. Hàng năm chi bộ đều xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Công tác giám sát được tiến hành thường xuyên 

thông qua kiểm điểm ý thức trách nhiệm, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 

tại các cuộc sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm 

tra, giám sát của cấp ủy được gắn với sơ kết, tổng kết công tác của chi bộ. 

Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ không phát hiện đảng viên nào có dấu hiệu 

vi phạm thông qua công tác kiểm tra, giám sát. Đa số các đồng chí đảng viên luôn 

gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 

trong việc thực hiện nhiệm vụ và giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Tuy nhiên, năm 2017, có 05 đảng viên bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo và khiển trách 

(do sai phạm phát hiện sau thanh tra); năm 2019 có 01 đảng viên bị tố cáo và đã 

được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối xem xét giải quyết, kết luận không vi phạm. 

Việc thực hiện kỷ luật đảng viên đảm bảo nghiêm minh, tuân thủ các quy định 

hiện này.  

6. Công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 

Cấp ủy Chi bộ đã kịp thời phổ biến các văn bản của Đảng về công tác thi 

đua, khen thưởng trong Đảng để các đảng viên có hướng tu dưỡng, phấn đấu và 

giám sát thực hiện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành 

tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, 5 năm và đột xuất theo các 

văn bản hướng dẫn. Qua đó khích lệ được các cá nhân tiếp tục phát huy vai trò - 

Công tác khen thưởng tập thể, cá nhân hàng năm và đột suất. 

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có 01 đảng viên 

của Chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng. Trong 

nhiệm kỳ Chi bộ đã tặng giấy khen và biểu dương tại Chi bộ 15 lượt đảng viên có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Trên cơ sở thực hiện Đề án 453, trong những năm qua Chi bộ Sở KHCN 

luôn đảm bảo duy trì thực hiện chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị về mọi 

mặt của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ theo quy định đối với loại hình chi bộ sơ sở. 

Đảm bảo lãnh đạo về xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 

các đoàn thể của đơn vị, là cầu nối truyền đạt và chỉ đạo thực hiện các Chỉ trương, 
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đường lối của Đảng, của các cấp ủy cấp trên tại đơn vị. Kết quả, trong nhiệm kỳ 

các chỉ tiêu chính đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, 

đảng viên và quần chúng trong cơ quan được quan tâm thực hiện. Các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của cấp uỷ cấp trên được quán triệt, 

triển khai kịp thời bằng nhiều hình thức đến 100% đảng viên và trên 90%  quần 

chúng trong cơ quan. 

Các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên được cụ thể hóa thực hiện bằng 

các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của Chi bộ, phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ của ngành. Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ được giao, do vậy đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chính đều hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức đề ra.   

Chi bộ Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên luôn được quan tâm 

xây dựng. Chi bộ quan tâm chỉ đạo việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ về 

chuyên môn, nghiệp vụ có đủ năng lực và uy tín để vận động, đoàn kết, tập hợp 

quần chúng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong hoạt động 

luôn quan tâm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện 

nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, duy chì chế độ và thường xuyên đổi mới 

nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và 

qui định, hướng dẫn của cấp trên; Luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự thống 

nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. 

2. Hạn chế 

- Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với đảng 

viên chưa thực hiện được. Công tác phê bình và tự phê bình hiệu quả chưa cao. 

- Việc tuyên truyền hoạt động của chi bộ trên trang thông tin của Đảng ủy 

khối chưa được quan tâm thực hiện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

- Đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi 

bộ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng 

năm. 

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ năng 

lực đáp ứng yêu cầu. Thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở đảng và cấp uỷ cơ sở, 



9 
 

bảo đảm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. 

- Chú trọng công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn, xây 

dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu 

chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. của cấp uỷ đảng đối với đảng viên. 

Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định, nguyên tắc, không 

để đơn thư tồn đọng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật.   Nâng cao 

trình độ nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát để tham mưu cho cấp uỷ xây 

dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở, đề nghị cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh : 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác Đảng 

- Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công tác 

Đảng để cấp ủy chi bộ, đảng viên các đơn vị nắm vững, thực hiện đúng nguyên 

tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, các hướng dẫn của Trung 

Ương về công tác Đảng 

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 453 về nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc 

đảng ủy cơ sở, giai đoạn 2016 – 2020 của Sở KHCN. Kính gửi Sở Nội vụ tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 
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