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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lào Cai, ngày 24 tháng 12 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
công tác năm 2022 của Ban Chấp hành
Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
----Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Ban
Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIV, nhiệm kỳ
2020 - 2025; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022,
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Chương
trình công tác năm 2022 như sau:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; tích cực tham mưu
cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ
theo Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 2025; 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, chỉ
thị của Tỉnh ủy trong năm 2021, 2022 và nghị quyết, chương trình, kế hoạch công
tác năm 2022 của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch Covid-19 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh phù hợp với yêu cầu và xu hướng chung.
2. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyên truyền, kỷ niệm 75 năm ngày thành
lập Đảng bộ tỉnh (05/3/1947 - 05/3/2022) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước,
của tỉnh ... diễn ra trong năm 2022. Tăng cường, chủ động nắm tình hình cơ sở,
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh.
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW,
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; gắn việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Triển khai các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kết luận số
309-KL/TU, ngày 10/12/2021 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ; Kết luận số 311-KL/TU, ngày 10/12/2021 về tăng cường công tác xây dựng tổ
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chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 6
nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XXIV; đổi mới
phương thức lãnh đạo, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể
chính trị - xã hội vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng, hoạt động của chi bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát,
kỷ luật đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; quy chế dân chủ ở
cơ sở.
4. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết
của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy theo quy định.
5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình, Đề án về cải cách hành
chính của Trung ương, của tỉnh.
6. Tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ - DN tỉnh năm 2022
6.1. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 mở rộng (tháng 1/2022)
- Tổng kết công tác năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (các
cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối chuẩn bị).
- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ
công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 (UBKT Đảng ủy chuẩn bị).
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối CQ - DN khóa
XXIV (UBKT Đảng ủy chuẩn bị).
- Triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK,
ngày 15/12/2021 của BTV Đảng ủy Khối về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị
quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
(Ban Tuyên giáo chuẩn bị).
- Chất vấn trong Đảng (Văn phòng chuẩn bị).
- Triển khai một số nội dung khác.
6.2. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (tháng 4/2022)
- Sơ kết công tác Quý I; phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2022 (các
cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối chuẩn bị).
- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, Trung ương (Ban Tuyên
giáo chuẩn bị).
- Chất vấn trong Đảng (Văn phòng chuẩn bị).
- Triển khai một số nội dung khác.
6.3. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 mở rộng (tháng 7/2022)
- Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng
cuối năm 2022 (các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối
chuẩn bị).
- Sơ kết 02 năm thực hiện 06 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng
bộ Khối CQ - DN tỉnh: Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 về đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ,
đảng viên; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 về tăng cường sự lãnh
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đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện cải cách hành chính, giai đoạn
2020 - 2025; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 về tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày
20/10/2020 về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK ngày 20/10/2020 về lãnh đạo đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 về
phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất
kinh doanh (các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối chuẩn
bị).
- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2022 (UBKT Đảng ủy chuẩn bị).
- Triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, Trung ương
(Ban Tuyên giáo chuẩn bị).
- Chất vấn trong Đảng (Văn phòng chuẩn bị).
- Triển khai một số nội dung khác.
6.4. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (tháng 10/2022)
- Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối
năm 2022 (các cơ quan chuyên trách,tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối chuẩn bị).
- Chất vấn trong Đảng (Văn phòng chuẩn bị).
- Triển khai một số nội dung khác.
6.5. Tổ chức các hội nghị khác theo chỉ đạo của của Tỉnh ủy.
7. Tổ chức thực hiện
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh giao Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối cụ thể hóa thành Chương trình công tác năm 2022; căn
cứ chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ thực tế, xem xét bổ sung, điều chỉnh
nội dung chương trình và thời gian tổ chức các hội nghị cho phù hợp, báo cáo Ban
Chấp hành Đảng bộ Khối./.
Nơi nhận
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
- Các ban: Tổ chức Tỉnh ủy,
Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy,
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc ĐUK, các Đoàn thể Khối,
- Lưu Văn phòng ĐUK.
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