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Chiều ngày 11/01/2016, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị
tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm
2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hợi – Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan tỉnh; đồng chí Đinh Thị Phượng
– TUV, Bí thư Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan
Tỉnh đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối cơ
quan tỉnh, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn bám sát nội dung, kế hoạch công
tác năm; phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu niên; thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng ủy khối phân công. Công tác tư
tưởng được tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt
chú trọng các giải pháp và việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên trong việc
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tham gia thực hiện các phần việc làm theo lời Bác. Công tác cán bộ, quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên tiếp tục được coi trọng. Công tác
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tập trung chỉ đạo có hiệu quả,
cụ thể là việc chỉ đạo có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển kinh tế
xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”,
chiến dịch “thanh niên tình nguyện”…Công tác xây dựng Đảng được quan
tâm chú trọng.. Trong năm Đảng bộ và các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung,
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung
dân chủ; các chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề đảm
bảo về thời gian và đổi mới hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và
quân chúng của cơ quan tham gia.
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, được Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan
Tỉnh đoàn xác định tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm: Xây
dựng chương trình hành động và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu,
quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình
hành động số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
,
Kế hoạch số 93 của
UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030
.
Tiếp tục
lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào
“Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”
và
“Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
trong cán bộ Đoàn viên thanh thiếu niên; tăng cường giáo dục chính trị, tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ;
lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và xây dựng tổ
chức đảng trong sạch vững mạnh…..
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Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 03 tập thể đạt tổ
chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015,
Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn được Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh
công nhận đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Thùy Linh

3/3

