
Thành phố Nam Định tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững 

mạnh 

          Chiều 28/9/2021, Thành uỷ Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 -2020. Dự hội 

nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Nam Định, 

Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn của  Ban tổ chức, Uỷ ban 

kiểm tra, Văn phòng Tỉnh uỷ trực tiếp theo dõi Đảng bộ thành phố. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

          Đại biểu thành phố có đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; 

đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 

UBND thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các 

đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, đồng chí 

Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ sơ sở trực thuộc đảng bộ thành phố, đại diện các tổ chức 

Đảng, Đảng viên được khen thưởng đã có mặt đông đủ. 



 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2016 

– 2021) 

          Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo 

tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2016 – 2021). 

Đảng bộ thành phố có 78 đảng bộ, chi bộ sơ sở với trên 15 nghìn đảng viên. Giai đoạn 

2016 - 2020, công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng hệ 

thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 

uỷ, BTV Tỉnh uỷ, cấp uỷ từ thành phố đến cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 

Trung ương 4 đi vào thực chất, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh chống suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên với 

nhiều giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 

Thành phố. 



 

Quang cảnh hội nghị 

          Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, cử cán bộ đi học các lớp đại học chuyên ngành, các lớp 

cao cấp, cử nhân chính trị; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, bồi dưỡng 

chức danh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, năng lực công tác 

cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và tạo nguồn cán bộ cho các năm tiếp theo; rà soát, 

bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo chất lượng, 

số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng 

viên mới được triển khai thực hiện, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Trong 5 

năm qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.011 đảng viên mới. 

          Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập 

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng bộ thành phố được thực hiện 

đồng bộ, toàn diện; đảm bảo khách quan, trung thực, thẳng thắn, công khai. Hàng năm, 

có 13 nghìn đảng viên thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đạt 87%. Tỷ lệ 

tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85%-89%; 

tỷ lệ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ đạt từ 75%- 80,2%. Trong 5 năm, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra 

các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 1.587 tổ chức đảng, 308 đảng viên; giám sát 

chuyên đề đối với 554 tổ chức đảng, 296 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng 



hình thức khiển trách và 136 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 87, cảnh cáo 16, 

cách chức 6, khai trừ 27. 

          Cùng với công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cấp ủy các cấp 

đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong đó cấp 

ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm 

vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Kinh tế - xã hội phát triển, 

đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, bộ mặt thành 

phố có nhiều đổi mới, xứng đáng là đô thị lọai 1, trung tâm kinh tế của vùng Nam đồng 

bằng sông Hồng. 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Nam Định, 

 Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành uỷ Nam Định, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Những kết quả đạt 

được trong công tác xây dựng TCCSĐ TSVM giai đoạn 2016-2020 có ý nghĩa hết sức 

quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện có 

hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát 

triển của thành phố. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 

lần thứ XVII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 



thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thời gian tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ thành 

phố Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung xây 

dựng, củng cố, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ 

chức cơ sở đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến về 

chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở 

đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; trong đó “hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” từ 15% đến 20%. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng đội 

ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng chính 

quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Nam Định, Chủ 

tịch HĐND thành phố 

trao giấy khen cho các tập thể đạt tiêu chuẩn TCCSĐ TSVM 5 năm, giai đoạn 2016-

2020. 



 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 

TCCSĐ TSVM 5 năm liền. 

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch UBND thành phố 

trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 

TCCSĐ TSVM 5 năm liền. 



          Nhân dịp này, đã có 10 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và 26 Đảng viên được 

nhận giấy khen của BTV Thành uỷ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng 

TCCSĐ TSVM 5 năm, giai đoạn 2016-2020./. 

Nguồn: https://thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


