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Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 6 năm 2011

CHƯƠ NG TRÌNH HÀNH ĐỘ NG
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV nhiệm k ỳ 2010 - 2015
Thực hiện kế hoạch số 03 - KH/ĐU ngày 29/4/2011 của Đảng ủy KCCQ tỉnh
Vĩnh Phúc về: "Nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV
nhiệm kỳ 2010 – 2015". Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT xây
dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH:

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của
Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015; phát huy mạnh
mẽ nguồn lực trí tuệ, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của ngành. Tiếp tục
đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
đi vào chiều sâu; ra sức xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể vững mạnh toàn
diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên;
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị của ngành và sự phát triển KT – XH của Tỉnh;
II. NỘI DUNG:

1. Nghiêm túc tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XV,
Nghị quyết Đại hội ĐB Đảng bộ khối CCQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015,
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành;
2. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CCVC trong toàn ngành làm việc
năng động, sáng tạo, hiệu quả; trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 03-NQ/TU và Chương trình xây dựng nông
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thôn mới của tỉnh; Tích cực tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV; chương trình hành
động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng;
3. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên, CCVC, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm,
là nội dung cơ bản xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo đoàn kết
thống nhất cao về ý trí và hành động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC có
bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật,
tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao;
4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh", làm tốt công tác đánh giá xếp loại chi bộ và đảng
viên hàng năm. Phấn đấu hàng năm có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành
tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC; quan tâm
đào tạo nguồn và kết nạp đảng viên m ới; phấn đấu trong nhiệm kỳ đề nghị kết nạp
từ 50 – 70 đảng viên.
6. Quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ
chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê
bình và phê bình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; xây dựng Đảng bộ hàng năm
đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu, 70% trở lên chi bộ đạt TSVM, trong đó trên 30%
chi bộ đạt TSVM xuất sắc;
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác kiểm tra, giám
sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu hàng năm
UBKT Đảng ủy Sở trực tiếp kiểm tra, giám sát được trên 70% chi bộ trực thuộc.
8. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của cấp
ủy các chi bộ theo hướng sâu sát, toàn diện; Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ xây dựng
và thực hiện tốt quy chế làm việc; tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu
quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp;
9. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng dân chủ, thiết thực, hiệu
quả; chú trọng xây dựng văn hóa trong sinh hoạt Đảng, văn hóa công sở.
10. Tăng cường lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể quần
chúng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả các phong trào; tập hợp, vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng
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Đảng, Chính quyền của đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
III. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy để xây dựng
chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn của ngành; lãnh đạo, cán bộ,
đảng viên tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của
BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trọng tâm là tiếp
tục thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 03-NQ/T U và Chương
trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh;
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, có sự thống nhất cao
về nhận thức và hành động, tạo thành không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành;
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm;
coi trọng phân công phân nhiệm, chỉ đạo đôn đốc, giải quyết kịp thời khó khăn,
vướng mắc ở đơn vị.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế
hoạt động trong đơn vị; phát huy hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa các
cấp, các ngành.
- Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương
pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC.
- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm đường
lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trong đơn vị không có
trường hợp nào vi phạm.
- Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với đạt chuẩn văn hóa.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn
đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, VHVN -TDTT, vận động cán bộ, đảng viên,
CCVC tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên
phát động.
2. Về công tác chính trị tư tưởng
- Triển khai kịp thời, nghiêm túc, không ngừng nâng cao chất lượng, nội
dung, chương trình, hình thức, giải pháp truyền đạt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ
chức thực hiện.
3

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng
viên, CCVC; đặc biệt tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, giúp cho vai trò quản lý
Nhà nước của ngành được nâng cao hơn.
- Tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Thực hiện tốt chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và tr iển khai thực hiện văn hóa Đảng, văn
hóa quản lý, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cán bộ, đảng viên, CCVC.
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo
viên của ngành.
- Tăng cường sâu sát cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư
luận trong cán bộ, đảng viên, CCVC.
3. Công tác tổ chức và cán bộ
- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa X) về nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng đi sâu vào các
chuyên đề và đổi mới nội dung sát thực, hiệu quả. Nâng cao tính tiên phong gương
mẫu của cán bộ, đảng viên.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, đảng viên; xem xét bổ
nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ của ngành.
- Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán
bộ, đảng viên cả nơi làm việc và nơi cư trú, đi công tác trong và ngoài tỉnh, nước
ngoài; phòng ngừa hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên,
CCVC. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; đề cao và
phát huy tính chiến đấu của đảng viên trong sinh hoạt Đảng.
- Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể trong việc đánh giá chất lượng đảng
bộ, chi bộ và đảng viên hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tạo nguồn để đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng
hàng năm.
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4. Công tác kiểm tra, giám sát
- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và
hàng năm của UBKT Đảng ủy. Chú trọng công tác giám sát, tăng cường nội dung
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
- Chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý kịp thời,
nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.
- Tăng cường, phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tổ
chức đoàn thể cho Đảng ủy và chi bộ.
5. Công tác dân vận
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận, nhất là
công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 06 - CT/TU ngày 15/10/2009 của Ban
thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác
dân vận chính quyền thời kỳ CNH, HĐH.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 04NQ/TU ngày 18/5/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo cấp ủy chi bộ
phối hợp với thủ trưởng đơn vị tr iển khai mạnh chương trình cải cách hành chính,
nhất là cải cách thủ tục hành chính và các bộ phận thường xuyên làm việc với dân,
có tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các quy chế dân
chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CCVC đối với
công tác dân vận.
6. Công tác lãnh đạo các đoàn thể
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho
đoàn viên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, hội thi,
hội thảo theo chủ đề nhân các ngày lễ lớn.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể; đổi mới nội dung và hình thức
sinh hoạt; từng bước đưa các hoạt động đoàn thể đi vào chiều sâu, có chất lượng và
hiệu quả thiết thực.
- Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính; đấu
tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội.
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần, tạo mối đoàn kết tương thân, tương ái động viên đoàn viên, hội viên tích cực
học tập nâng cao trình độ, giúp nhau vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị được giao.
5

- Tăng cường triển khai và thực hiện các chương trình phối hợp giữa các
đoàn thể với đơn vị.
- Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp bồi dưỡng, tập huấn
nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn thể.
- Tổ chức sơ tổng kết, nhân điển hình, lấy gương "người tốt, việc tốt" để cổ
vũ, động viên các phong trào thi đua trong đoàn thể.
- Quan tâm, bồi dưỡng, giới thiệu ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú
cho Đảng ủy xem xét kết nạp.
7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
- Có quy chế cụ thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ; phân
công nhiệm vụ rõ ràng để phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy viên.
- Không ngừng đổi mới nội dung và đảm bảo quy trình ban hành nghị quyết
trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đảm bảo tính thiết
thực, hiệu quả.
- Xây dựng chương trình làm việc cụ thể hàng năm, quý, tháng; xác định
rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tr iển khai
thực hiện.
- Đổi mới phong cách lề lối làm việc theo hướng phát huy dân chủ, giữ
nghiêm kỷ cương, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc họp.
- Thực hiện tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương người
tốt, việc tốt, phát huy và nhân rộng điển hình tiên tiến.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI
của Đảng; Nghị quyết Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng, các chi bộ cần nắm vững những nội dung cơ bản và có trách
nhiệm quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, CCVC và tổ chức thực hiện đầy đủ
theo tinh thần chỉ đạo.
Căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi chi bộ để xây dựng kế hoạch,
chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị m ình.
Giao UBKT hư ớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện của
các chi bộ, báo cáo kết quả về Thường trực Đảng uỷ.
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT kêu gọi toàn thể cán bộ,
đảng viên, CCVC đoàn kết, vư ợt qua khó khăn, thi đua yêu nước, phấn đấu thực
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hiện tốt Chương trình hành động của Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả đợt học tập
các Nghị quyết của Đảng. Tích cực nghiên cứu, học tập, trau rồi kiến thức để
không ngừng nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Ra sức thi đua thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và công
cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh./.
Nơi nhận:

TM. B AN THƯỜNG VỤ
P. BÍ THƯ

- TT. Đảng uỷ KCCQ tỉnh;
- Đảng uỷ viên;
- Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VPĐU

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thanh
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