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CHỈ THỊ  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương,  

nhiệm kỳ 2021-2026 

----- 

 Trong những năm qua, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tạo ra sự 

chuyển biến rõ nét. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, kịp thời của các cấp ủy Đảng đã 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc 

thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các cơ chế, chính sách, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; từng bước 

khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại 

diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Tuy nhiên, sự quan tâm lãnh đạo của một số cấp ủy đối với HĐND, nhất là 

cấp xã còn hạn chế. Nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND một số nơi chưa thực sự 

đầy đủ; việc bố trí cán bộ và tổ chức, cơ cấu của thường trực, các ban HĐND ở 

một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; năng lực, trình độ, 

trách nhiệm của một số đại biểu HĐND ở một số nơi chưa tương xứng với vai trò 

là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; kỳ họp HĐND ở một số 

địa phương có nội dung còn mang tính hình thức, chưa thể hiện được tốt vai trò cơ 

quan quyền lực nhà nước ở địa phương; chất lượng giám sát chưa cao; hoạt động 

tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân 

chưa thực sự đổi mới; hoạt động của tổ đại biểu HĐND còn hạn chế; điều kiện 

đảm bảo hoạt động của HĐND ở một số đơn vị, cơ sở chưa được quan tâm đúng 

mức; công tác phối hợp giữa thường trực HĐND với các ban xây dựng Đảng, Uỷ 

ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các cơ quan liên quan có lúc, có nơi 

chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; việc tổ chức thực hiện các kiến nghị qua hoạt 

động giám sát của HĐND có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ… 

Trước yêu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới, việc tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp là hết sức cần thiết. Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong 

tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm về vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, 

thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Tổ chức 
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chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Lãnh 

đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong sinh hoạt cấp ủy, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng những chủ trương, chính sách mới từ các nghị quyết của HĐND, 

nhất là những cơ chế, chính sách liên quan, có tác động trực tiếp đến đời sống nhân 

dân, nhằm đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống thực sự hiệu lực, hiệu quả.  

2. Phát huy dân chủ tối đa trong điều hành, hoạt động của HĐND, thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật và các quy chế phối hợp hoạt động với 

các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND. Tạo điều kiện 

để HĐND phát huy tính dân chủ đại diện, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở 

địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nâng 

cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.  

3. Lãnh đạo hoạt động của HĐND các cấp luôn bám sát Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội 

đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các 

nghị quyết, quyết định của HĐND để đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của 

Đảng thông qua các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; trong đó 

cần tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ trọng 

tâm, đột  phá, công trình trọng điểm. 

4. Cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo đối với Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức 

thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND với phương châm hành động “Chủ 

động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” và 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu 

quả, rõ trách nhiệm); lấy hiệu quả thực hiện làm thước đo đánh giá năng lực chấp 

hành của chính quyền các cấp. Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân các cấp theo quy định của pháp luật tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, kiến nghị của HĐND cùng cấp.  

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ 

trương của cấp ủy và nghị quyết của HĐND. Kịp thời tham gia ý kiến đối với Đảng 

đoàn và Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã về 

những nội dung quan trọng phát sinh trên địa bàn được phát hiện trong quá trình 

thực hiện công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu và 

đại biểu HĐND tỉnh. Đẩy mạnh và phát huy vai trò hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân đối 

với hoạt động của HĐND.  

6. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện 

của Đảng đối với HĐND. Tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động của 

HĐND và cơ quan tham mưu, phục vụ HĐND. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng, luân chuyển, lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho các chức danh chủ chốt và 
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đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp; khuyến khích, thu hút cán bộ có kinh 

nghiệm thực tiễn làm công tác tham mưu cho HĐND, Thường trực và các Ban 

HĐND. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt 

động của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định. 

Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ 

quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát và báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c), 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c), 

- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c), 

- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các đ/c Tỉnh ủy viên, 

- Lãnh đạo và CV VPTU, đc Mạnh, 

- Lưu VPTU. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

Phạm Xuân Thăng 
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