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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2019

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯƠNG VỤ TỈNH ỦY
sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 10/10/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí
sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra
các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
-----

Sau 05 năm thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 10/10/2014 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ
họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc (sau đây viết tắt là Quy định số 10-QĐ/TU), cấp ủy,
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, các văn kiện của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên đến các tổ
chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc
thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp theo Quy định số 10QĐ/TU đã có tác dụng tích cực trong việc công khai những kết quả thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nâng cao tính giáo dục
trong Đảng, giúp tổ chức đảng, cán bộ đảng viên khắc phục sửa chữa những
vi phạm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, định hướng dư luận và sự
đồng thuận trong xã hội. Cán bộ, đảng viên đã tích cực viết các tin, bài phản
ánh những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn
của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở các địa phương, cơ quan và trong
toàn Đảng bộ tỉnh để gửi đăng trên Tạp chí Kiểm tra, Báo điện tử và Báo Hòa
Bình, Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình và các trang thông
tin khác,... nhiều tổ chức đảng, cán bộ đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh
thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,
tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
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Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 10QĐ/TU vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo xây dựng chương
trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm
tra, giám sát ở một số cấp ủy, của Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc
Tỉnh ủy chưa chủ động, kịp thời; Việc tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ,
công tác tuyên truyền, tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện
tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa
thường xuyên; Chưa có nhiều bài viết chuyên sâu có tính lý luận, tổng kết
thực tiễn, những bài viết có tính đấu tranh cao về các biểu hiện tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí,… Kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên
truyền của một số cán bộ ở cơ sở, số lượng, chất lượng tin, bài viết, phóng sự
tuyên truyền còn hạn chế; việc triển khai thực hiện quy định về cung cấp
thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của của Ủy ban Kiểm tra các cấp có
việc, có nơi chưa kịp thời, đầy đủ; Chưa tiến hành các cuộc tác kiểm tra,
giám sát chuyên đề việc tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên, đồng thời,
tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 10-QĐ/TU, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực
hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban
Tuyên giáo, các cơ quan thông tin đại chúng cùng cấp có quy chế, kế hoạch,
chương trình phối hợp và tiếp tục tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các
văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Giúp cán bộ, đảng viên
và Nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong
bối cảnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
gắn với thực hiện Chỉ thị số 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
theo chuyên đề từng năm.
2- Xây dựng kế hoạch toàn khoá, từng năm và tổ chức phối hợp tuyên
tuyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong
Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ
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2020 – 2025. Định hướng dư luận kịp thời, đúng đắn trên quan điểm, chính
sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tham mưu cho
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến
kịp thời các văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
đảng.
3- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các đề tài nghiên cứu
khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác
kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ tỉnh.
Nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác để nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.
4- Xác định việc tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ
chính trị, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp
tuyên truyền với các Cơ quan liên quan (Tạp chí Kiểm tra Trung ương, Ban
Tuyên giáo các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình và Đài
Phát thanh và Truyền hình của tỉnh, huyện, thành phố,...). Bám sát Nghị
quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng; Thông báo kết luận số 226- B/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về
tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng; Kế hoạch số 26-KH/TU và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên
truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong những
năm tiếp theo.
5- Định kỳ hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp
với Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho đội
ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên thực hiện công tác tuyên tuyền cấp
tỉnh, cấp huyện.
6- Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt
chẽ với cơ quan báo chí đăng tải kịp thời các thông tin, kết luận của Ủy ban
Kiểm tra sau các kỳ họp, theo đúng Quy định số 10-QĐ/TU và tinh thần chỉ
đạo tại Công văn số 358-CV/TU, ngày 17/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và coi đó là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua, xét khen thưởng
hằng năm.
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7- Cấp ủy, của Ủy ban Kiểm tra các cấp căn cứ nội dung Kết luận này
triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về Kiểm tra giám
sát và thi hành kỷ luật Đảng tại đơn vị mình.
8- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy,
định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, hằng năm, báo cáo kết quả
thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:
- UBKTTW (đ/c Tô Quang Thu- Phó
Chủ nhiệm UBKTTW ; đ/c Nghiêm Phú
Cường- UVUBKTTW ; đ/c Vụ Trưởng
Vụ Địa phương III ; đ/c Hồ Văn ChâuKTVC Vụ Địa phương III ; Vụ Tổng hợp),
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, - Tạp chí Kiểm tra Trung ương,
- UBKT Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Báo HB, Đài PTTH tỉnh, Sở TT&TT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Người ký: Trần Đăng Ninh
Email:
PBTTT@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy
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