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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại Hội nghị giao ban chuyên đề thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả
đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo
quản lý và tổ chức đảng, đảng viên
----Ngày 18/6/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao
ban chuyên đề quý II năm 2019 thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh
giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ
chức đảng, đảng viên. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng
chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, các cơ quan tỉnh, Bí
thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy; đại
diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc, thủ trưởng các ban, phòng, đoàn thể các huyện, thành phố.
Sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo thực trạng, giải pháp nâng
cao hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; ý
kiến của các đại biểu dự hội nghị; Thường trực Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
I- Đánh giá chung
Thời gian qua, các cấp ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện các quy định,
hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng
viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý nghiêm túc, kịp thời. Việc
kiểm điểm được các cấp ủy thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian quy
định; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, nhiệm vụ được giao của
đảng viên. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, lấy kết quả kiểm điểm tập
thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để
bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối
với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp được thực hiện đa chiều, theo tiêu chí, công việc, nhiệm vụ cụ thể theo
từng nhóm đối tượng, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tự
đánh giá, xếp loại, nhất là vai trò của cơ quan, người đứng đầu trực tiếp quản
lý, sử dụng cán bộ. Thực hiện đồng bộ giữa đánh giá các tổ chức trong hệ
thống chính trị; đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
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thể chính trị - xã hội với tổ chức đảng cùng cấp. Qua đó, góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tại
một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, bị động; chưa
chú trọng kiểm điểm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chưa xác định
rõ định trách nhiệm của tập thể đối với hạn chế khuyết điểm của cá nhân và
trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tập
thể. Một số đảng viên chưa thực sự nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình;
tự đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân một số nơi chưa bám sát tiêu chí.
Một số cấp ủy chưa mạnh dạn xem xét gợi ý kiểm điểm. Có nội dung đánh
giá còn hình thức, chưa phù hợp với thực tế, chưa đồng bộ giữa các cơ quan,
tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức đảng, đảng viên.
II- Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Để thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá
nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên nói riêng và công
tác xây dựng đảng nói chung. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ
chức đảng và đảng viên tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau:
1- Kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày
30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào
mừng đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, đặc
biệt là công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2- Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban
Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa
những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 212KH/TU, ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số
28-CT/TW. Thông qua đánh giá, kiểm điểm, xếp loại để giáo dục, rèn luyện,
rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
3- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên
về tầm quan trọng và tác dụng tích cực của việc đánh giá, xếp loại chất lượng
đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên
gắn với đấu tranh tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa và thực hiện tốt Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị; xác định đây là việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của
tổ chức đảng.
4- Thực hiện nghiêm Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của
Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đề cao
trách nhiệm người đứng đầu trong việc gương mẫu, tiên phong thực hiện tự
phê bình mình và phê bình; đồng thời, lãnh đạo kiểm tra, hướng dẫn thực
hiện tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ

3

lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên.
5- Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện đồng bộ giữa đánh giá, phân
loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên. Đánh
giá đảng viên phải dựa trên nhiều kênh thông tin, trong đó việc phát huy vai
trò của quần chúng Nhân dân là rất quan trọng, theo tinh thần Quy định số
124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và
cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần đề cao trách
nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm,
đánh giá, phân loại. Từ đó, tự đề ra giải pháp, lộ trình phù hợp để phấn đấu
khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm.
6- Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu
cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng
đảng viên và tổ chức đảng. Trong quá trình đánh giá, phân loại, cần bám sát
các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Coi việc đánh giá, phân loại
đảng viên thực sự là đợt sinh hoạt chính trị góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao nhận thức về phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng
viên; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
7- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, đặc biệt là đề
xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện báo
cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 28/6/2019. Đồng thời, nghiên cứu
sửa đổi, bổ sung hướng dẫn của tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với
tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo
phù hợp với điều kiện thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh giá,
xếp loại.
Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thông
báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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