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Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã 

bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 51 đồng chí; Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy 15 đồng chí, bầu Bí thư Tỉnh ủy và 03 Phó Bí thư Tỉnh ủy. Quá trình công 

tác có 02 đồng chí được điều động, chuyển công tác khác(1); 22 đồng chí nghỉ hưu, 

thôi tham gia Ban Chấp hành(2); đã bổ sung 17 đồng chí vào Ban Chấp hành; 06 

đồng chí vào Ban Thường vụ; 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến nay, số lượng 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tỉnh ủy) là 46 đồng chí (giảm 05 đồng chí so đầu 

nhiệm kỳ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy 14 đồng chí (giảm 01 đồng chí so đầu nhiệm 

kỳ), Thường trực Tỉnh ủy có 04 đồng chí. 

Thực hiện Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường 

vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 168-QĐ/TW, 

ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh 

ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành thực hiện Nghị quyết như sau: 

I- ƯU ĐIỂM 

1. Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Tỉnh ủy 

Sau Đại hội, Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế làm việc, trong đó, xác định rõ 

nhiệm vụ và quyền hạn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh 

ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy; mối quan hệ với các cấp ủy, đảng đoàn, ban 

cán sự đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc. Đồng thời, xây dựng 

Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy và cụ thể hóa bằng chương trình làm 

việc hàng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh 

ủy kịp thời điều chỉnh bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với các quy định của 

Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.  

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, điều 

hành các hoạt động đúng theo Quy chế, Chương trình làm việc toàn khóa và hàng 

năm; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, ban hành kịp thời các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện. 

                                           
(1)  02 Tỉnh ủy viên.  
(2) 01 Phó Bí thư, 06 Ủy viên Thường vụ, 15 Tỉnh ủy viên.  
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1.1. Trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo Quy 

chế; nâng cao chất lượng các cuộc hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

có thông báo, kết luận bằng văn bản để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và 

thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện. 

- Trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 21 nghị 

quyết, 58 chỉ thị, 40 quy định, 27 quy chế, 43 chương trình, 176 kế hoạch và nhiều 

công văn chỉ đạo; triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng liên quan để thực 

hiện và có sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.  

- Việc lãnh đạo, điều hành các cuộc hội nghị và xây dựng, ban hành các nghị 

quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch… của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo 

đảm quy trình, quy định, quy chế làm việc, phát huy được trí tuệ của tập thể và cá 

nhân; có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, sáng tạo, đột phá, được quán triệt, 

triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên 

và nhân dân tích cực hưởng ứng mang lại hiệu quả thiết thực. 

1.2. Trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy 

- Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm giúp Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động theo Quy chế và 

Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy, Chương trình làm việc hàng năm 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền; 

thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn việc chuẩn bị các nội dung để trình Hội 

nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. 

- Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy 

với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. 

- Duy trì tốt chế độ họp báo hàng tuần giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; chỉ đạo giải 

quyết tốt các công việc hàng ngày của Đảng bộ và những công việc phát sinh giữa 

hai kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế.   

1.3. Trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đã chấp hành tốt Quy chế làm việc, tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, 

tích cực tham gia thảo luận, đóng góp vào sự lãnh đạo, điều hành chung; đa số các 

đồng chí có nghiên cứu, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng lãnh 

đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành luôn bám sát 

lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, phối hợp với lãnh đạo sở, ban, 

ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xử lý những vấn đề phát sinh, góp 

phần cùng các ngành, địa phương hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt trách nhiệm 
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trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao 

chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. 

- Hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chấp hành 

nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 

quy định về nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có tư 

tưởng chính trị vững vàng; có ý thức tu dưỡng đạo đức và lối sống trong sáng, lành 

mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao; luôn tâm huyết trong công việc, khắc phục 

khó khăn để đưa ngành, địa phương mình phụ trách đi lên, hoàn thành tốt chức 

trách, nhiệm vụ được giao.  

1.4. Mối quan hệ công tác giữa Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Trung 

ương và các cấp, ngành của địa phương 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai, 

quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các ý kiến chỉ đạo của Trung ương vào thực tế tình hình 

của địa phương. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Trung ương; 

chế độ thỉnh thị, xin ý kiến đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, những vấn 

đề quan trọng mới nảy sinh hoặc những khó khăn, vướng mắc; báo cáo về tổ chức, 

cán bộ và công tác quản lý cán bộ tại địa phương thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư quản lý.  

- Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giữ mối quan hệ thường 

xuyên với các cơ quan Đảng ở Trung ương; kịp thời báo cáo những vấn đề khi các 

cơ quan Trung ương có yêu cầu; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, 

chuyên viên các cơ quan Trung ương đến địa phương công tác hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt chế độ định kỳ làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng 

đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân, Đảng đoàn Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, các cơ quan tham 

mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Kịp thời cho ý kiến về chủ trương xử lý các vấn đề có liên quan đến an ninh chính 

trị trên địa bàn; về đường lối xét xử các vụ án phức tạp; chỉ đạo xử lý đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

và những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống của người dân. 

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

2.1. Lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định 

của Trung ương 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, kịp thời cụ thể hóa các nghị 

quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ban hành các nghị quyết, 

chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển 

khai thực hiện. Lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh thể chế hóa thành các chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện 

thực tế của tỉnh để đưa nhanh nghị quyết, chỉ thị, quy định vào cuộc sống.  
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- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định “về việc triển khai học tập, 

quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng” và Chỉ thị “về nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu tổ chức Đảng trong nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện , 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng”; chất lượng các cuộc hội nghị triển khai, quán triệt, 

học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được nâng lên và có hiệu quả, thiết thực. 

2.2. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

2.2.1. Lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 

- Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực khai thác có hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh tạo được bước chuyển biến về phát triển kinh tế - xã hội. 

Quy mô nền kinh tế tăng nhanh (tăng gấp 1,89 lần so với năm 2015); có 19/21 chỉ 

tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình 

quân 5 năm là 11,95% (vượt Nghị quyết). 

- Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới; giải quyết các vấn đề bức xúc về lĩnh vực văn hóa - xã hội; các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo... được thực hiện tốt 

như báo cáo chính trị đã nêu. 

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tình 

hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; hoạt động điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác 

phòng, chống tham nhũng được quan tâm hơn. 

2.2.2. Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

- Quan tâm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; công tác nắm 

tình hình, tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phòng, 

chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng góp phần bảo 

vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn xây dựng Đề án 

vị trí việc làm đạt yêu cầu.  

- Quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Coi trọng việc phát huy dân chủ, tự 

phê bình và phê bình, quản lý, giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên, rà soát, 

sàng lọc đảng viên, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; phát triển đảng 

viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết.  

- Lãnh đạo thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Nâng cao chất 

lượng công tác quy hoạch, tăng tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc, đào tạo, bồi dưỡng về 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. Nhận xét, đánh 

giá, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định, quy chế và 

hướng dẫn của Trung ương, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nâng cao 

trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; tập 
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trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, 

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được 

quan tâm, nhất là chính trị hiện nay. 

- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo, uốn nắn việc khắc phục sai phạm sau kết luận 

kiểm tra, thanh tra. Xác minh, kết luận, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xử lý và chỉ đạo xử lý 

cán bộ, đảng viên vi phạm công minh, chính xác, kịp thời. Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc kiểm tra, kiểm điểm, khắc phục theo Thông báo số 473 của Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương.  

- Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác vận động quần chúng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền và làm nòng cốt thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, 

xây dựng nông thôn mới, các hoạt động xã hội… 

2.2.3. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI, XII) 

- Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều 

sâu; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.  

- Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành luôn có sự phấn đấu rèn luyện, giữ gìn 

đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sáng, lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao 

trước Đảng, trước dân, luôn tâm huyết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ; chủ động 

khắc phục khó khăn đưa ngành, địa phương mình phụ trách đi lên, hoàn thành tốt 

các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. 

- Lãnh đạo triển khai quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ về nội dung, ý 

nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tập trung chỉ đạo công tác 

kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

lãnh đạo các ngành, các cấp đúng quy định; qua kiểm điểm, nhiều khuyết điểm, 

hạn chế đã được chỉ ra và được tiếp thu, giải trình làm rõ.  

Sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, 

hạn chế; chỉ đạo xử lý kiên quyết đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Khắc phục, sửa 

chữa cơ bản những hạn chế, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan; đặc biệt là 

những hạn chế, khuyết điểm có tính bức xúc như: Đạo đức, lối sống, lãng phí, tham 

nhũng và một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai…  

 3. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế 

làm việc; đổi mới phương thức lãnh đạo. 

- Từng thành viên Ban Chấp hành nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung 

dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các công việc quan trọng về kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác tổ chức cán bộ... đều được đưa ra bàn bạc 

công khai, dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm cá 

nhân, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, không có biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ. 
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- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; xây dựng 

phương châm hành động; đổi mới cách nghĩ, cách làm để làm có hiệu quả.  

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá 

nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và địa phương, cơ sở.  

- Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy có nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy chế làm việc của Tỉnh ủy đề ra. 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm thực 

hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; việc ban hành các nghị quyết, chương 

trình hành động, kế hoạch thực hiện có nhiều đổi mới, trước khi ban hành có nghiên 

cứu kỹ, bám sát tình hình thực tế của tỉnh; vì vậy, qua triển khai, phổ biến đến đảng 

viên, tổ chức đảng được sự đồng thuận cao. Đảng viên tích cực tuyên truyền, phổ 

biến, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đảng 

viên, nhất là đảng viên lãnh đạo nên có tác dụng tích cực, nhiều nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch của Tỉnh ủy được thực hiện đạt kết quả tốt.  

- Ngoài ra, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành nhiều thời gian đi cơ 

sở; thực hiện phân công Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó các cơ 

quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và giám đốc sở, ngành phụ trách địa bàn huyện, 

xã và thành viên mặt trận, các đoàn thể định kỳ tham dự sinh hoạt với chi bộ, chi tổ 

hội ở cơ sở (ấp, khóm). Thành lập các Đoàn công tác, Tổ công tác của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn giúp huyện và cơ sở tháo gỡ 

khó khăn trong tổ chức thực hiện. 

II- KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ, 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

1. Về thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác 

- Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể 

hóa một số văn bản của Trung ương có lúc còn chậm, chưa kịp thời. 

 - Triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một 

số nội dung chưa bảo đảm đúng theo tiến độ thời gian quy định, nhất là việc sơ kết, 

tổng kết các nghị quyết, chỉ thị. 

2. Trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực 

Tỉnh ủy 

- Công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, quy định, kết luận của Trung 

ương một số nội dung có lúc thiếu kịp thời, chưa sâu rộng, tổ chức thực hiện có lúc 

còn bị động và hiệu quả chưa cao. 

- Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện quy chế làm việc của 

Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc và việc sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế làm việc chưa 

được thường xuyên. 
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3. Trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

- Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

có lúc chưa tranh thủ thời gian gắn kết với địa bàn được phân công phụ trách, chưa 

tham gia được nhiều ý kiến chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, 

xây dựng hệ thống chính trị, nhất là về thực hiện những nhiệm vụ tập trung, đột 

phá của tỉnh đối với địa phương. 

- Một số ít đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chưa phát huy hết 

tinh thần trách nhiệm, thiếu chủ động tích cực nghiên cứu chủ trương, nghị quyết 

nên ít tham gia đóng góp cho sự lãnh đạo, điều hành chung của Tỉnh ủy; trong chỉ 

đạo thực hiện thiếu quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm; cá biệt có cấp ủy viên vi 

phạm hoặc để cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; chậm phát hiện những vấn đề 

phát sinh để giải quyết, chưa chủ động báo cáo, đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp 

thời những vấn đề quan trọng còn khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị. 

- Tinh thần phê bình và tự phê bình, tính chiến đấu trong Đảng bộ nói chung, 

trong Ban Chấp hành nói riêng có lúc chưa cao. 

4. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  

4.1. Lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa đồng bộ, còn 02 chỉ tiêu chưa 

đạt Nghị quyết (GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ che phủ rừng). 

- Kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải 

thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhiều năm liền sụt giảm; hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Tình hình khiếu nại, tố cáo còn có vụ việc kéo dài; một số loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, nhất là trộm cắp tài sản, giết người, ma túy...  

4.2. Lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị 

- Lãnh đạo thực hiện công tác triển khai, quán triệt một số chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi đạt hiệu quả 

chưa cao.  

- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn 

chế. Công tác cán bộ có mặt chưa tốt, năng lực lãnh đạo một số sở, ngành, địa 

phương chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

- Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

hiệu quả chưa cao; công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, 

lối sống, vai trò và trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu còn hạn chế.  

- Một số cấp ủy, người đứng đầu từng lúc chưa quan tâm lãnh đạo công tác 

kiểm tra, giám sát, có những hạn chế, yếu kém của cán bộ kéo dài nhưng không 

phát hiện, uốn nắn khắc phục kịp thời. 
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4.3. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI, XII) 

- Chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

chuyển biến làm theo Bác chưa nhiều; một số mô hình chậm được phổ biến, nhân 

rộng. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu còn ít.  

- Lãnh đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình 

theo Nghị quyết Trung ương 4 ở một số cấp ủy đạt kết quả chưa cao; kế hoạch, 

biện pháp khắc phục chưa cụ thể; chỉ đạo thiếu thường xuyên, liên tục, nên chuyển 

biến chưa đồng bộ, công tác phòng ngừa sai phạm tham nhũng, lãng phí gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 

vẫn còn một số cấp ủy thiếu quan tâm, nên trong nhiệm kỳ còn xảy ra một số vụ 

tham nhũng, lãng phí bị xử lý pháp luật đối với người sai phạm và trách nhiệm 

người đứng đầu (05 vụ, 08 người). 

5. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm 

việc; đổi mới phương thức lãnh đạo 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình còn một số 

ít tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt.  

- Một số tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trong các cơ quan nhà 

nước chưa chủ động ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp 

với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan nhưng chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy uốn 

nắn, chấn chỉnh kịp thời. 

- Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh 

ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng lúc thiếu đồng bộ.  

- Một số cấp ủy chấp hành nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ đạo của cấp trên 

có trường hợp không nghiêm; trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy có mặt còn hạn 

chế nhưng chỉ đạo uốn nắn từng lúc chưa kiên quyết. 

- Mặc dù đổi mới phương thức lãnh đạo được quan tâm nhưng vẫn còn một số 

tổ chức Đảng chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; công tác tuyên truyền vận động đảng viên có 

nhiều nội dung chưa sâu rộng, kết quả chưa cao; còn một số đảng viên chưa thể hiện 

được vai trò nêu gương trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước nên ảnh hưởng đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lúc, có việc thiếu tập trung chỉ đạo 

kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ thuộc 

quyền quản lý nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chấn chỉnh và ngăn 

ngừa thiếu sót, hạn chế. 

III- NGUYÊN NHÂN ƯU, KHUYẾT ĐIỂM 

1. Nguyên nhân ưu điểm 

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự 
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phối hợp kịp thời có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các 

tỉnh, thành. 

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 

đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm; quán triệt và vận dụng sáng tạo 

các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương vào tình hình thực tế của tỉnh.  

- Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn 

của Nghị quyết Đại hội, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đề ra 

phương châm hành động sát hợp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính 

trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

- Quan tâm thực hiện sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, sâu sát cơ sở để có 

biện pháp lãnh, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.  

2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế 

- Những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, thị trường không 

ổn định ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

- Nhiều công trình lớn do Trung ương đầu tư được xác định trong kế hoạch 

nhưng chậm triển khai thực hiện. Trà Vinh là tỉnh nghèo nhưng chưa có cơ chế đặc 

thù để giải quyết vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội nên làm ảnh hưởng đến tăng 

trưởng của tỉnh. 

- Thiếu chủ động ban hành các chính sách đủ mạnh để thu hút nguồn lực, tháo 

gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.  

- Một số Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chủ 

động, thiếu sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, 

phối hợp giải quyết công việc chưa tốt.  

- Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từng lúc chưa chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém.  

IV- PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

Để khắc phục tốt các khuyết điểm, hạn chế đã nêu, Tỉnh ủy xác định cần tập 

trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Kịp thời, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành các chương trình, kế hoạch 

cụ thể, xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tỉnh ủy sát hợp với tình hình 

thực tế của tỉnh để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ. 

2. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, tính năng động, sáng 

tạo của từng cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực 

hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương và các văn 

bản cụ thể hóa của tỉnh.  
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3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bố trí, sắp xếp, phân công 

cán bộ sau Đại hội ổn định và hoạt động hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.   

4. Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng 

trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng ứng dụng các tiến 

bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao. Phấn đấu Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát 

triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

5. Tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực 

hiện tốt chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm và giảm nghèo bền 

vững; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công 

vụ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.  

6. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an 

toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên 

và nhân dân. 

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số 

lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm 

đúng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 

                 T/M TỈNH ỦY 

Nơi nhận:             BÍ THƯ 
- Bộ Chính trị, 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, (Đã ký) 

- Các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                             

 Ngô Chí Cường 
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