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         Kính thưa: - Các vị khách quí của Đại hội. 

        Kính thưa: - Toàn thể đại biểu Đại hội.  

   

 Thay mặt cho 49 đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, xin chân thành cảm ơn đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chúng tôi ý 

thức rằng đây là niềm vinh dự lớn; nhưng đồng thời cũng là một trọng trách 

hết sức nặng nề mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà giao cho.  

 Trong thời điểm quan trọng này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XI, chúng tôi nguyện quyết tâm thực hiện thật tốt một số nội dung cơ 

bản sau đây: 

1. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư 

Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư đã phát biểu chỉ đạo với Đại hội; tiếp thu các ý kiến 

đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và 

đại biểu Đại hội. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XI vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương trong 

quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

 2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ luôn kiên định mục tiêu, lý 

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Thường xuyên 

học tập, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức 

phẩm chất cách mạng và lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực, trách 

nhiệm trong công tác, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, 

gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tronh 

nội bộ”.  
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3. Luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ Ban 

Chấp hành, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết quân, 

dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.  

 4. Kế thừa và phát huy kết quả lãnh đạo của các khóa trước, tiếp tục 

thực hiện đổi mới phong cách và phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, 

đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách trách nhiệm trước 

Đảng bộ và Nhân dân; phát huy sức mạnh của từng thành viên trong Ban 

Chấp hành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tranh 

thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, 

Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, 

thành bạn để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo, điều hành 

tốt các hoạt động của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội. Tổ chức triển khai và thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đáp ứng lòng tin của Đảng bộ và Nhân dân 

tỉnh nhà. 

 Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó 

của đại biểu Đại hội, xứng đáng với lòng tin của Trung ương Đảng, của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; xứng đáng với 

truyền thống quê hương Trà Vinh anh hùng, “Quyết tâm đưa Trà Vinh trở 

thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Đảng bộ và Nhân dân Trà Vinh xin cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ, các bộ,  ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn đã quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện cho Trà Vinh phát triển trong 

suốt thời gian qua; và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều 

hơn nữa trong thời gian tới. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, chân thành cảm ơn sự 

tín nhiệm của đại biểu Đại hội. Mong rằng các đồng chí cùng toàn Đảng bộ, 

quân - dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý, tạo điều kiện cho Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Kính chúc các đồng chí, quý đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc 

và thành công!  

Xin cám ơn các đồng chí! 


