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I. Nhận xét chung: 

Tổng số đại biểu tham gia là 6.216 đồng chí. Trong đó dự hội nghị, Đại hội 
các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ là 4.713 đồng chí; hội nghị lấy ý kiến của 
các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu, các doanh nghiệp của huyện và 
các tầng lớp Nhân dân là 80 đồng chí; hội nghị lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị - xã hội là 1.500 người. 

- Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và nghiêm túc, có tranh 
luận để làm sáng tỏ thêm, bổ sung một số vấn đề; hầu hết các ý kiến đều đồng tình 
với dự thảo báo cáo; có 318 lượt ý kiến, 154 người phát biểu thảo luận những vấn 
đề trong dự thảo báo cáo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. 

- Một số các ý kiến từ đơn vị cơ sở đã được Tiểu ban văn kiện Đại hội huyện 
nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung. 

- Tiêu đề: Bao trùm đầy đủ, có tính khái quát cao. 

- Bố cục: Logic, chặt chẽ, hợp lý và khoa học. 

- Nội dung của báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần 
thứ XXII: Đầy đủ, xúc tích, đã đánh giá được tổng thể tình hình kinh tế, xã hội, 
quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong 5 năm 
qua; chỉ ra được những yếu kém, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân; nêu ra các bài 
học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Huyện uỷ trong nhiệm kỳ. 
Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đã đề cập đầy đủ toàn diện 
trên tất cả các lĩnh vực công tác. Phần dự báo về thuận lợi, khó khăn 5 năm tới như 
vậy là phù hợp tình hình thực tế của huyện. Các mục tiêu chủ yếu đề ra trong 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước và tiềm 
năng, thế mạnh của địa phương. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp hoàn toàn phù hợp; 
khai thác được những thuận lợi, khắc phục được những khó khăn mà đảng bộ và 
nhân dân huyện Bắc Sơn phải đối mặt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

II. Ý kiến cụ thể 

1. Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả sau 05 năm thực hiện nghị quyết đại 
hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

1.1. Mục I. Bối cảnh tình hình:  
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Trang 1, khổ cuối dự thảo báo cáo ghi “Năm năm qua, phát huy những thành 
tựu và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của 35 năm đổi mới,...”. Đề nghị bổ 
sung từ “gần” vào sau cụm từ “lãnh đạo, chỉ đạo của” và trước cụm từ “35 năm đổi 
mới”. Diễn đạt lại là “Năm năm qua, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo của gần 35 năm đổi mới,...” 

1.2. Mục II. Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu 

- Trang 2: 

+ Khổ 3, dự thảo báo cáo ghi “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt từ 8 - 9%; trong đó 
ngành nông - lâm nghiệp giảm còn 35,5% (từ 48% năm 2015); tiểu thủ công 
nghiệp - xây dựng tăng 17% (từ 11% năm 2015); dịch vụ tăng 47,5% (từ 41% năm 
2015). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 44 triệu đồng/người/năm, 
tăng 1,9 lần so với năm 2015, tương đương 2.000 USD.”  

Đề nghị bổ sung cụm từ “tỷ trọng” vào trước cụm từ “ngành nông - lâm 
nghiệp”; bổ sung từ “gần” vào sau cụm từ “tương đương” và trước cụm từ “2.000 
USD”; cụm từ “tăng 1,9 lần so với năm 2015” đưa vào trong dấu “()”. 

Diễn đạt lại là “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt từ 8 - 9%; tỷ trọng ngành nông - 
lâm nghiệp giảm còn 35,5% (từ 48% năm 2015); tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 
tăng 17% (từ 11% năm 2015); dịch vụ tăng 47,5% (từ 41% năm 2015). Thu nhập 
bình quân đầu người năm 2020 đạt 44 triệu đồng/người/năm (tăng 1,9 lần so với 
năm 2015), tương đương gần 2.000 USD”. 

+ Khổ 4, mục Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới: Đề nghị bổ 
sung cụm từ “giá trị sản lượng” vào sau cụm từ “sản lượng” và trước cụm từ “các 
loại cây trồng”. Diễn đạt lại là “Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích, năng suất, 
sản lượng, giá trị sản lượng các loại cây trồng đều tăng...” 

- Trang 3, khổ 1, mục Sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn được 
đặc biệt quan tâm:  

Đề nghị bổ sung từ “/năm” vào sau cụm từ “khoảng 35 nghìn tấn”; bỏ 01 
chữ “lá” trong cụm từ “Cây thuốc lá lá”; bổ sung cụm từ “đảng viên” sau cụm từ 
“cán bộ” và trước cụm từ “và Nhân dân”.  

Diễn đạt lại là “Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt và vượt 
mục tiêu Nghị quyết đề ra (duy trì khoảng 35 nghìn tấn/năm), bình quân đạt trên 
40 nghìn tấn/năm, bình quân lương thực đầu người năm 2020 đạt 558,9 
kg/người/năm, đảm bảo an ninh lương thực. Cây thuốc lá là cây công nghiệp có 
giá trị hàng hoá cao được nhân dân gieo trồng với diện tích lớn... Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và triển khai 
đồng bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”. 

- Trang 4, khổ 1, mục Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển tích cực:  
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Đề nghị bổ sung cụm từ “giao thông” vào sau cụm từ “các xã có đường” và 
sau cụm từ “được rải nhựa”. Diễn đạt lại là “Do vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội khu vực nông thôn được tăng cường đáng kể; 93,4% các xã có đường giao 
thông”. 

- Trang 6, khổ 2, Mục Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được tập 
trung chỉ đạo. Đề nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19. Cụ thể như sau:  

“Công tác giảm nghèo thực hiện lồng ghép với nhiều chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, huyện dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân, xây nhà đại đoàn kết, trợ giúp 
người nghèo, hộ nghèo, các vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,2% (năm 
2015) xuống còn 12,14% (năm 2019), bình quân mỗi năm giảm khoảng 2%. Thực 
hiện chi trả 14.610.250.000 đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đời sống Nhân dân từng bước 
được cải thiện, nâng cao”. 

- Trang 7, khổ 4, mục Công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo có nhiều cố gắng, các đơn thư của công dân được quan tâm giải 
quyết ngay từ cơ sở, do vậy đã hạn chế được đơn thư vượt cấp, không có điểm 
nóng về an ninh trật tự, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và 
Nhà nước. 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung đánh giá số liệu mới cập nhật, có so sánh với cùng 
kỳ, bổ sung kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác thanh 
tra, cụ thể như sau:  

“Trong 5 năm qua, đã tiếp 353 lượt/400 công dân; Ủy ban nhân dân các cấp 
giải quyết được 648/667 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 97,1%, giảm 206 đơn 
so với cùng kỳ (kết quả giải quyết vượt 7,2% so với kế hoạch). Chỉ đạo triển khai 
27 cuộc thanh tra/ 79 đơn vị (tăng 50 đơn vị được thanh tra so với cùng kỳ); qua 
thanh tra phát hiện tống số tiền sai phạm 1.203.039.000đ, đã thu hồi nộp ngân 
sách nhà nước 100%”.  

- Mục 4.2. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên đạt được các cấp ủy đảng quan tâm thường xuyên: 

+ Mục Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đạt những kết quả quan trọng. 

 Tại trang 10, khổ 1, đề nghị cập nhật, bổ sung số liệu kết nạp đảng viên, 
tổng số tổ chức cơ sở đảng, tổng số đảng viên của toàn đảng bộ huyện. Cụ thể như 
sau:  

“... Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chỉ đạo chặt 
chẽ hơn, phản ánh thực chất hơn; trung bình hằng năm tổ chức cơ sở đảng hoàn 
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thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 70%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên đạt trên 87,3%; tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ đã kết nạp được 1.053 
đảng viên; có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ 
cơ sở, thuộc 08 loại hình tổ chức cơ sở đảng, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy 
cơ sở là 250 chi bộ tăng 10 chi bộ (thành lập mới chi bộ Công an xã, thị trấn); 
có 6.607 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức là 6.336 đảng viên, dự bị là 
271 đảng viên”. 

+ Mục Tập trung chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở 

Tại trang 10, khổ 2, đề nghị cập nhật lại số liệu chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ 
sở; sáp nhập các thôn có quy mô dưới 75 hộ dân và dưới 50 hộ dân. cụ thể như sau: 

“... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giảm từ 
292 xuống còn 240 (giảm 52 chi bộ); số tổ chức cơ sở đảng giảm từ 55 xuống còn 
49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp theo 
hướng tinh gọn, đã sáp nhập giảm được 02 cơ quan chuyên môn, 09 đơn vị sự 
nghiệp công lập; nhập 02 cặp xã, thị trấn (gồm: nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc 
Sơn; nhập xã Quỳnh Sơn và xã Bắc Sơn để thành lập xã mới (xã Bắc Quỳnh)); sáp 
nhập các thôn có quy mô dưới 75 hộ dân và dưới 50 hộ dân đã giảm được 61 thôn 
(giảm từ 219 thôn, khối phố, xuống còn 158 thôn, khối phố)”.  

+ Mục Công tác tổ chức và cán bộ:  

Tại trang 11, khổ 1, đề nghị cập nhật lại số liệu tinh giản biên chế. Cụ thể 
như sau: “Công tác tinh giản biên chế nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động; sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, góp 
phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 
thống các cơ quan Nhà nước, từ năm 2015 đến nay, tổng số đã thực hiện tinh giản 
là 176 người đạt 8,72% so với mục tiêu của đề án đề ra”.  

- Trang 11, khổ 2, mục 4.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi 
trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng:   

Đề nghị bổ sung cụm từ “thi hành kỷ luật trong Đảng” vào sau cụm từ “giám 
sát” và trước cụm từ “và giải quyết đơn, thư tố cáo”. Diễn đạt lại là: “... Thông qua 
công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết đơn, thư tố 
cáo đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, 
hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, 
giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh”. 

- Trang 11, khổ 4, mục 4.4. Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí được thực hiện hiệu quả 
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Đề nghị đánh giá lại công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
cụ thể như sau: “Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo 
triển khai tích cực, chú trọng tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 
trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai minh bạch 
trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm 
quản lý, thanh toán qua tài khoản và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; việc kê 
khai minh bạch tài sản thu nhập và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác... được tổ 
chức thực hiện nghiêm túc, không phát sinh tổ chức, cá nhân có hành vi nhũng 
nhiễu, vi phạm tham nhũng phải xử lý”. 

- Trang 12, mục 4.5, đề nghị bổ sung cụm từ “tiếp tục” vào sau cụm từ 
“Công tác Dân vận”. Diễn đạt lại là: “Công tác Dân vận tiếp tục được đổi mới, 
theo hướng gần dân, sát cơ sở”. 

- Trang 14, khổ 3, mục Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh:  

Đề nghị cập nhật lại số liệu tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức 
cho khớp với mục Công tác tổ chức và cán bộ tại trang 11; bổ sung việc duy trì hệ 
thống mạng thông tin diện rộng của Đảng (Lotus Notes) và việc triển khai ứng 
dụng chữ ký số đối với văn bản điện tử. Cụ thể như sau: 

“Công tác cải cách hành chính được thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển 
khai thực hiện; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 
được nâng lên. Thực hiện tinh giản biên chế đối với 176 cán bộ, công chức, viên chức 
(đạt 8,72% so với kế hoạch); giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính 11/11 cơ quan chuyên môn và 62/62 đơn vị sự 
nghiệp công lập. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được 
tăng cường, triển khai hệ thống Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến 15 xã; tiếp tục duy 
trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý 
của UBND huyện, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
tới 14 xã, thị trấn; duy trì hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng (Lotus 
Notes); triển khai ứng dụng chữ ký số đối với văn bản điện tử”. 

1.3. Mục III. Đánh giá tổng quát 

- Trang 17, khổ 1, mục 2. Hạn chế, khuyết điểm 

Đề nghị đánh giá lại công tác quản lý hành lang giao thông, cụ thể như sau: 
“Kinh tế - xã hội phát triển không đồng đều, đời sống của một bộ phận Nhân dân, 
nhất là Nhân dân ở một số vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Công tác quản lý 
hành lang giao thông chưa tốt dẫn đến tình trạng vi phạm hành lang an toàn 
giao thông”. 

- Trang 18, khổ 2, mục 3. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, phần Nguyên 
nhân chủ quan, đề nghị thay cụm từ “còn chưa cao” bằng cụm từ “có mặt còn hạn 
chế”. Diễn đạt lại là: “Trình độ, năng lực của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở chưa tương xứng với 
nhiệm vụ được giao; chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nguồn lực cho đầu tư 
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phát triển; ý thức trách nhiệm, phong cách, thái độ làm việc của một số cán bộ, 
công chức có mặt còn hạn chế”. 

- Khổ 5, trang 19, phần Nguyên nhân chủ quan đề nghị bổ sung cụm từ 
“thiếu đồng bộ” sau cụm từ “chặt chẽ”. Diễn đạt lại là: “Năng lực quản lý, điều 
hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, công tác phối hợp của các cấp, 
các ngành còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác cải cách hành chính chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển”. 

2. Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 

2.1. Mục I. Dự báo bối cảnh tình hình 5 năm tới 

Trang 19, Đề nghị đánh giá lại tình hình thế giới trong những năm tới, cụ thể 
như sau: 

 “Trên thế giới, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức 
tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh 
chiến lược, xung đột cục bộ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt 
hơn”.  

2.2. Mục II. Mục tiêu, phương châm và các chỉ tiêu phát triển 

Trang 20, 21, mục 3. Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị 
xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu như sau: 

(9) Đến năm 2025 tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã đạt 100%; tỷ lệ 
cứng hóa đường đến trung tâm thôn đạt 65%. Đề nghị sửa thành “Đến năm 2025 tỷ 
lệ cứng hóa đường huyện đạt 90,8%; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn 
đạt 71,3%”. 

(12) Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 100%, có từ 9 - 10 bác sĩ và 
43 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%. 
Đề nghị sửa thành “Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 100%, có từ 9 - 10 
bác sĩ và 34,4 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 
đạt 98,5%”. 

(18) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở khu dân cư được thu gom và xử lý đến 
năm 2025 đạt 70%, duy trì tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%. Đề nghị sửa 
thành “Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn được thu gom và xử lý thông 
qua hình thức xã hội hóa đến năm 2025 đạt 90%, duy trì tỷ lệ chất thải y tế được 
xử lý đạt 100%”. 

2.3. Mục IV. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

- Trang 25, khổ 2, mục 2.3. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, thể 
thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần 
của Nhân dân. 

Đề nghị bỏ câu “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, tinh 
thần của Nhân dân”; bổ sung cụm từ “đầu tư xây dựng sân bãi luyện tập thể dục, 
thể thao” vào sau cụm từ “phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao”. Diễn 
đạt lại là: “Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình hoạt động của lĩnh vực 
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tuyên truyền, thông tin truyền thông. Quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao; đầu tư xây dựng sân bãi luyện tập thể dục, thể thao. Xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền 
vững trên địa bàn huyện”. 

- Trang 28, khổ 4, mục 4.3. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng 

Đề nghị bổ sung cụm từ “tổ chức đảng” vào sau cụm từ “giải quyết đơn, thư tố 
cáo” và trước cụm từ “đối với cán bộ, đảng viên”. Diễn đạt lại là: “ ... chú trọng kiểm 
tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải 
quyết đơn, thư tố cáo tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên, giải quyết khiếu nại 
kỷ luật đảng; quan tâm kiện toàn kịp thời ủy ban kiểm tra các cấp, đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp...”. 

- Trang 29, khổ 2, mục 4.5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận 
của hệ thống chính trị; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong 
tình hình mới.  

Đề nghị bổ sung từ “những” vào sau cụm từ “chủ động đấu tranh với” và 
trước cụm từ “luận điệu xuyên tạc”; bổ sung cụm từ “kích động của các thế lực thù 
địch” vào sau cụm từ “luận điệu xuyên tạc” và trước cụm từ “cho phù hợp”; thay 
cụm từ “có đạo” bằng cụm từ “đồng bào tôn giáo”. Diễn đạt lại là: “... Tiếp tục đổi 
mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp 
đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân, xây 
dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động của các 
thế lực thù địch cho phù hợp... thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; 
nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể trong 
doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cơ sở; chú trọng ở những nơi điều kiện khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, doanh nghiệp ngoài nhà nước, những 
cơ sở yếu kém”. 

- Trang 31, khổ 1, mục 6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các 
dân tộc.  

Đề nghị bổ sung cụm từ “thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội” vào sau 
cụm từ “Chú trọng tuyên truyền” và trước cụm từ “và các chính sách phát triển 
kinh tế”. Diễn đạt lại là: “...Chú trọng tuyên truyền thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí, 
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
điều kiện còn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo”. 

- Trang 31, khổ cuối đề nghị diễn đạt lại như sau:  

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII khẳng định quyết tâm của toàn Đảng 
bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Sơn tận dụng thời cơ, vượt qua khó 
khăn, thách thức “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
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toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực; khai 
thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn 
diện và bền vững”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị 
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

 
Nơi nhận: 
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