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TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 730 - BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 10/10/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí
sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra
các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
-----

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1- Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng; Thông báo kết luận số 226- B/TW, ngày
03/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 120-QĐ/TW, ngày
19/7/2012 của Ban Bí thư về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ
họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các quy định của Đảng và Nhà nước
có liên quan; Hướng dẫn số 08 -HD/UBKTTW, ngày 20/5/2013 của Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy Trung ương hướng dẫn xây dựng Quy định về cung cấp
thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến và
triển khai thực hiện đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
các cấp từ tỉnh đến cơ sở để triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành Quy
định số 10-QĐ/TU, ngày 10/10/2014 về việc cung cấp thông tin cho báo chí
sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Quy định số 10QĐ/TU) nhằm cụ thể hóa về phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh và các
nguyên tắc, nội dung cung cấp thông tin, nhằm nâng cao nhận thức cho cán
bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật
của Đảng. Góp phần phát huy những ưu điểm, biểu dương các điển hình tiên
tiến; chỉ rõ những thiếu sót khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức đảng, đảng
viên để nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu, tính hiệu quả trong Đảng, giúp
tổ chức đảng và đảng viên sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, vi phạm;
bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết
trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
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Ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 về tuyên truyền,
phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sau
đây viết tắt là Kế hoạch số 26-KH/TU) theo đó giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy hằng năm ban hành Kế hoạch cụ thể hoá Kế hoạch này cho phù hợp, sát
với thực tế và triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết hằng năm. Đồng
thời, ban hành các Quyết định1 về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo; Báo Hòa Bình và Đài phát thanh - Truyền hình
tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong việc thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
2- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Thực hiện Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư
và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 28/11/2011 của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương hướng dẫn thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng, nhiệm kỳ 2011 - 2015 cùng các quy định, hướng dẫn của Trung
ương về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm
tra 2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên
truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tham mưu
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, quy định có liên quan,
nhất là đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp
tuyên tuyền công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để phối
hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật đảng.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế phát ngôn và chỉ định
người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí 3. Định kỳ hằng năm, tổ chức
ký kết hợp đồng tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình,
Tạp chí Kiểm tra Trung ương. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về
công tác kiểm tra, giám sát4, phân công nhiệm vụ cho các thành viên5 và tổ
chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ
đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh bám sát nhiệm vụ
chính trị, nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra,

1
Quyết định số 352,353 - QĐ/TU ngày 11/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế phối hợp
giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Báo Hòa Bình và Đài phát thanh – Truyền tình tỉnh Hòa Bình
2
Quy định số 120-QĐ/TW, ngày 19/7/2012 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTWW, ngày
20/5/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn xây dựng Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau
các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương.
3
Quy chế số 288-QC/UBKTTU, ngày 19/3/2015 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quy chế người phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyết định số 287-QĐ/UBKTTU, ngày 19/3/2015 của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy về chỉ định người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
4
Kế hoạch số 01-KH/BCĐTT, ngày 30/12/2014 của Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám
sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
5
Quyết định số 258-QĐ/BCĐ, ngày 21/10/2014 của Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền phân công nhiệm vụ các
thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
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giám sát phù hợp với cấp mình, ngành mình(6); định kỳ tiến hành kiểm tra, sơ
kết, tổng kết và báo cáo cấp trên theo quy định.
Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch,
triển khai thực hiện và tổ chức sơ Hội nghị kết công tác phối hợp tuyên
truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề ra phương
hướng, nhiệm vụ năm tới. Đồng thời, ký kết các hợp đồng tuyên truyền với
Tạp chí Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Hòa Bình.
Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc
Tỉnh ủy thành lập bộ phận phối hợp tuyên truyền ; xây dựng chương trình, kế
hoạch và tổ chức phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm
tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy
trực thuộc hằng quý xây dựng báo cáo kết quả thực hiện việc tuyên truyền,
phổ biến tại địa phương, đơn vị mình; 6 tháng và cuối năm xây dựng báo cáo
sơ kết, tổng kết gửi về Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền của Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ của cấp ủy cùng cấp.
Sau các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động thông báo cho
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh về kết luận của các kỳ họp để đăng tải, đưa tin
trong tài liệu “Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng” và trên các chuyên
trang, chuyên mục, bản tin của Báo, Đài, kể cả báo Điện tử, Trang thông tin
điện tử của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đưa
công tác tuyên truyền thành một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua,
khen thưởng hằng năm đối với Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Tỉnh
ủy và các đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1- Cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy
1.1- Công tác phối hợp việc cung cấp thông tin của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp tuyên truyền
1.1.1- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nghiêm túc thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao nhận
thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác giám
sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả
các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Giúp cấp ủy nhận xét, đánh
giá sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đồng thời cảnh
báo, nhắc nhở, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng, đảng
6
Công văn số 02-CV/BCĐ, ngày 25/9/2015 của Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền về việc tăng cường công tác
tuyên truyền kỷ niệm 67 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.
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viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng các tổ chức đảng
ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã
bám sát Quy chế hoạt động, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo7. Hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban
Kiểm tra cấp dưới xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tổ chức cập nhật thông
tin hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các
cấp; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng,
tổng hợp chuẩn bị nội dung các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của các đồng
chí Lãnh đạo Tỉnh ủy khi làm việc với các Đoàn công tác, các phóng viên
báo chí của Trung ương. Tham mưu giúp thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy tiếp và trả lời phỏng vấn trên báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng.
Xây dựng các chương trình bằng phần mềm Powerpoint để phục vụ công tác
tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy khi có các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến làm việc và trao đổi
kinh nghiệm. Phục vụ các hội nghị của cơ quan, nội dung chuyên đề của
Đảng bộ và các hoạt động về công tác Đoàn Thanh niên, Công đoàn. Thường
xuyên hướng dẫn đôn đốc Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc tỉnh ủy thành lập bộ phận tuyên truyền và tổ chức thực hiện tuyên
truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
Cung cấp thông tin kết luận 18 kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
cho các cơ quan phối hợp tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng trên
bản Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng; Báo Hòa Bình; Cổng Thông tin
điện tử tỉnh Hòa Bình; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Kịp thời thông cáo
báo chí sau các cuộc kiểm tra, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, đặc
biệt là các vụ việc đang được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội quan tâm.
1.1.2- Phối hợp với Tạp chí Kiểm tra Trung ương
Thực hiện hợp đồng tuyên truyền với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa
Bình, Tạp chí Kiểm tra - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành tuyên
truyền, phổ biến các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật của Đảng trong 05 năm qua của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trên ấn phẩm
Tạp chí Kiểm tra và Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung
ương. Các tin, bài, ảnh đã tập trung tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ
Kế hoạch số 01-KH/BCĐTT, ngày 30/12/2014 của BCĐ phối hợp tuyên truyền công tác KTGS của UBKT
Tỉnh ủy về tuyên truyền phổ biến công tác KTGS của đảng năm 2015; Kế hoạch số 01- KH/BCĐ, ngày 8/01/2016
của Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng năm 2016; Kế hoạch số
02- KH/BCĐ, ngày 03/01/2017của Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật
đảng năm 2017; Kế hoạch số 03- KH/BCĐ, ngày 27/01/2018của Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền phổ biến công
tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng năm 2018;Kế hoạch số 04- KH/BCĐ, ngày 20/02/2019của Ban chỉ đạo phối hợp
tuyên truyền phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng năm 2019
7
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đạo và những kết quả cụ thể trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của
cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh; biểu dương các tập thể,
cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương
người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp
thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa Ủy ban Kiểm
tra các cấp với tổ chức đảng và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị
ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đạt kết quả tích cực nổi bật là : Đăng tải bài phỏng
vấn của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy năm 2016- 2017 trên tạp
chí Kiểm tra Trung ương; Đăng bài viết về "Công tác kiểm tra, giám sát góp
phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng" của đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trên Tạp chí Kiểm tra Trung ương năm 2018. Trang
thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa 35 tin về hoạt động
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tạp chí Kiểm tra Trung ương đã
đưa 77 tin, bài, ảnh, phỏng vấn về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật đảng, trong đó có bài phỏng vấn của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
1.1.3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung định hướng cho các cơ
quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền,
phổ biến thực hiện các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thực
hiện tuyên truyền các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật của Đảng trên tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng và trang
Website của Tỉnh ủy. Nội dung tập trung phổ biến, đăng tải các văn bản lãnh
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kết quả thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; biểu dương các tập
thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương
người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện quy
chế phối hợp và kết quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống
chính trị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
Từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên; đẩy mạnh tuyên
truyền bằng nhiều hình thức. Duy trì việc giao ban định hướng công tác tuyên
truyền với các cơ quan báo chí, chỉ đạo công tác tuyên truyền với nội dung về
kiểm tra, giám sát tại Hội nghị báo cáo viên các cấp. Thực hiện phối hợp đưa
thông tin đầy đủ 18 cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 45 văn bản,
tin, bài và phổ biến các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và
thi hành kỷ luật đảng trên Thông tin “Sinh hoạt chi bộ” hằng tháng của Ban
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tuyên giáo Tỉnh ủy. Phối hợp và tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn về nghiệp
vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.
1.1.4- Báo Hòa Bình
Thực hiện quy chế phối hợp và hợp đồng tuyên truyền với Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy trong 05 năm qua các bộ phận chuyên môn của Báo Hòa
Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy bám sát vào Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, các Kế hoạch hằng năm của Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền
về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của
Đảng để thực hiện việc tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, giám sát trên ấn
phẩm Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử. Mở chuyên trang, Chuyên
mục Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tuyên
truyền những kết quả cụ thể trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của
cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương người tốt,
việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát và trả lời, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo;
thực hiện chuyên đề tuyên truyền về ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng
(16/10/1948- 16/10/2018). Báo Hòa Bình đưa 258 tin, bài, ảnh, hỏi đáp,
phỏng vấn về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Báo
điện tử Hòa Bình đưa 80 tin, bài, về hoạt động kiểm tra, giám sát. Thông tin
nội dung 18 kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XVI) trên Báo Hòa
Bình và Báo điện tử Hòa Bình.
1.1.5- Các cơ quan khác
Duy trì thường xuyên việc phối hợp với Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên
truyền, Văn phòng và các phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy để tuyên truyền, đặc biệt :
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện phát sóng 22 tin, bài 02
phóng sự, kí sự về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và nhân
dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, thông tin kịp
thời các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Kiểm tra giám sát của ngành;
- Website Tỉnh ủy đăng tải 65 tin về hoạt động kiểm tra, giám sát;
- Cổng thông tin điện tử Hòa Bình đăng tải 26 tin, bài ảnh tuyên
truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
- Sở Thông tin và Truyền thông đăng 26 tin, bài ảnh hoạt động về
công tác kiểm tra, giám sát của đảng.
1.1.6- Tập huấn về công tác nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền :
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Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức các lớp tập
huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tổ chức
05 lớp8 cho trên 300 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Báo cáo
viên là các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tạp chí Kiểm tra
Trung ương. Nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng, việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp. Do
vậy việc chấp hành Quy định số 10-QĐ/TU đã dần đi vào nền nếp và đạt
được hiệu quả tích cực.
1.2- Việc cung cấp thông tin cho báo chí của các huyện ủy, thành
ủy, đảng ủy
Các cấp ủy trực thuộc đã bám sát vào Kế hoạch 26-KH/TU, ngày
23/3/2016; Quy định số 10 - QĐ/TU, ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc. 14/14 huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc thành lập Bộ phận
tuyên truyền công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời
xây dựng kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ tình hình thực tế của địa
phương đơn vị.
Trong 05 năm Bộ phận tuyên truyền các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã
chủ động tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan ban ngành
có liên quan tuyên truyền có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành
kỷ luật đảng. Đã tuyên truyền phổ biến đến cán bộ đảng viên và Nhân dân
các văn bản mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quy chế về công tác
kiểm tra, giám sát. Thực hiện 338 tin, bài và hình ảnh về công tác kiểm tra,
giám sát đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy, trên Tạp chí Kiểm tra Trung ương. Chủ động tham mưu,
giúp Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thông cáo báo chí về nội
dung các kỳ họp theo đúng Quy định số 10 - QĐ/TU; các quyết định kỷ luật
đối với tổ chức đảng và đảng viên.
2- Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện ủy,
thành ủy và đảng ủy trong việc quản lý thông tin và các hình thức cung
cấp thông tin cho báo chí
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy đã nêu cao trách nhiệm trong quản lý và cung cấp thông tin, thực
hiện nghiêm túc Quy định số 10 - QĐ/TU. Nội dung cung cấp tập trung vào
kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng bao gồm: Kiểm
tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm ; kiểm tra việc thực
8
Năm 2018 tổ chức được 01 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền cho 71 đồng chí bộ phận tuyên truyền của
các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc
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hiện nhiệm vụ kiểm tra; xem xét, thi hành kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo,
khiếu nại kỷ luật đảng; giám sát đảng viên và tổ chức đảng; kiểm tra tài chính
đảng9 ; các thông tin, bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin đại
chúng đều được kiểm duyệt, nội dung đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ
và được đăng tải kịp thời và có tính định hướng dư luận, được cán bộ, Nhân
dân hoan nghênh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy đã cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 5, Điều 39 Điều lệ
Đảng những tập thể và cá nhân đã có hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên,
do cấp ủy có thẩm quyền quyết định và đồng ý. Những vụ việc Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy đang trong giai đoạn kiểm tra, giám sát, xem xét, chưa có kết luận
nhưng cần được thông tin để định hướng dư luận thì Ủy ban Kiểm tra các cấp
đã chủ động xin ý kiến và được sự đồng ý của thường trực cấp ủy cấp mình
để cung cấp cho báo chí. Thường xuyên tuyên truyền các văn bản, hướng dẫn
về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra
Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đăng tải trên
Thông tin "Sinh hoạt chi bộ" của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình,
Trang Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình các văn bản hướng
dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 10.
3- Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy với cấp ủy
cùng cấp theo quy định
Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã được thực
hiện thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định. Định kỳ hằng năm cấp ủy
và Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng
kết hằng năm việc thực hiện công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám
sát. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền
Trong 05 năm cấp ủy các cấp đã Thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng; 412 đảng viên; kiểm tra DHVP 209 tổ chức
đảng, 563 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 112 đảng viên.
10
Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016 và đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của
cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị quy
định giám sát trong Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
“Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng”; Quy định
số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109QĐ/TW, ngày 09/01/2018 Của Ban Bí thư Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/03/2018 Hướng dẫn
thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên
vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi
phạm;Quy định số 34-QiĐ/TU, ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 179 - QĐ/TW,
ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ...
9
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với các cơ quan ký kết hợp đồng tuyên truyền nhằm đánh giá những kết quả
đã làm được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy theo quy định.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG
1- Ưu điểm
- Sau 05 năm thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU cấp ủy các cấp đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị
quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn, Quy định của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên
đến các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân
dân, theo đúng Thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban
Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tăng cường tuyên
truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý
nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.
- Việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp theo
Quy định số 10-QĐ/TU đã có tác dụng tích cực trong việc công khai những
kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nâng
cao tính giáo dục trong đảng, giúp cho tổ chức đảng và cán bộ đảng viên khắc
phục sửa chữa những vi phạm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, định
hướng dư luận và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng đảng ngày
càng trong sạch, vững mạnh.
- Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo hoạt
động của Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, đảng ủy, thành
ủy trực thuộc. Cán bộ, đảng viên trong cơ quan và các đồng chí thành viên
Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền đã tích cực viết các tin, bài phản ánh
những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở các địa phương, cơ quan và trong toàn
Đảng bộ tỉnh để gửi đăng trên Tạp chí Kiểm tra, Báo điện tử và Báo Hòa
Bình, Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình và các trang thông
tin khác,... có nhiều tổ chức đảng và cán bộ đảng viên gương mẫu, nêu cao
tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành nghiêm túc
nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.
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2- Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
2.1- Hạn chế, khuyết điểm
- Hằng năm công tác chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ
chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát ở một số
cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa chủ động, kịp thời.
- Việc tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công
tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên
truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa thường xuyên.
- Chưa có nhiều bài viết chuyên sâu có tính lý luận, tổng kết thực tiễn,
những bài viết có tính đấu tranh cao về các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng,
lãng phí,… Kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền của
một số cán bộ ở cơ sở, số lượng, chất lượng tin, bài viết, phóng sự tuyên
truyền còn hạn chế.
- Việc triển khai thực hiện quy định về cung cấp thông tin cho báo chí
sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện cơ bản nghiêm túc,
nhưng có việc, có nơi chưa kịp thời, đầy đủ.
- Chưa tiến hành các cuộc tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc tổ
chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra,
giám sát và thi hành kỷ luật đảng, mà chủ yếu lồng ghép với các cuộc kiểm
tra chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, kiểm tra
công tác thi đua khen thưởng hằng năm.
2.2- Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra
các cấp đến công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác Kiểm tra giám sát có
lúc, có việc chưa cao.
- Một số vụ việc có tính chất phức tạp, có yếu tố nhạy cảm, cần có sự
cân nhắc trước khi cung cấp cho báo chí dẫn đến chưa kịp thời.
- Đội ngũ cán bộ của Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, chưa được đào tạo, tập huấn
chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nên còn hạn chế. Cơ
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền còn khiêm tốn.
IV- BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 10-QĐ/TU, ngày
10/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra
các cấp quan tâm, chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên
truyền theo đúng tinh thần Thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày
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03/3/2009 của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về
tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Thực hiện nghiêm Quy định số 10-QĐ/TU, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu
sắc trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công
tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.
2- Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng. Tạo cơ chế phù hợp để khuyến khích, động viên, thu hút cán
bộ, đảng viên và các công tác viên tích cực tham gia tuyên truyền về công tác
kiểm tra giám sát của Đảng.
3- Quá trình thực hiện, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các địa
phương, đơn vị trong việc thông tin, tuyên truyền; đặc biệt là việc xây dựng
hệ thống cộng tác viên hoạt động ở các lĩnh vực và các cơ quan báo chí địa
phương và Trung ương. Đồng thời, gắn kết quả công tác truyên truyền với
việc chấm điểm thi đua khen thưởng hằng năm của Ngành kiểm tra đảng.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
THỜI GIAN TIẾP THEO
1- Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban
Tuyên giáo, các cơ quan thông tin đại chúng cùng cấp có quy chế, kế hoạch,
chương trình phối hợp và tiếp tục tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các
văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Giúp cán bộ, đảng viên
và Nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong
bối cảnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo chuyên đề từng năm.
2- Xây dựng kế hoạch toàn khoá, từng năm và tổ chức phối hợp tuyên
tuyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong
Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ
2020 – 2025. Định hướng dư luận kịp thời, đúng đắn trên quan điểm, chính
sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tham mưu cho
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến
kịp thời các văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
đảng.

12

3- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các đề tài nghiên cứu
khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác
kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ tỉnh.
Nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác để nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.
4- Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác
phối hợp tuyên truyền với các Cơ quan liên quan (Tạp chí Kiểm tra Trung
ương, Ban Tuyên giáo các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình
và Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh, huyện, thành phố,...). Bám sát
Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng; Thông báo kết luận số 226- B/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư
về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng; Kế hoạch số 26-KH/TU và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc
tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong
những năm tiếp theo.
5- Định kỳ hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp
với Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho đội
ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên thực hiện công tác tuyên tuyền cấp
tỉnh, cấp huyện.
6- Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt
chẽ với cơ quan báo chí đăng tải kịp thời các thông tin, kết luận của Ủy ban
Kiểm tra sau các kỳ họp, theo đúng Quy định số 10-QĐ/TU và tinh thần chỉ
đạo tại Công văn số 358-CV/TU, ngày 17/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và coi đó là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua, xét khen thưởng
hằng năm.
VI- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1- Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành tổng
kết 10 năm thực hiện Thông báo kết luận số 226-B/TW, ngày 03/3/2009 của
Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát
và kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
đồng bộ, sát hợp với giai đoạn hiện nay và làm cơ sở xây dựng văn kiện Đại
hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2- Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương mỗi khoá mở ít nhất hai đợt
các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, báo chí cho đội
ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền cho cấp tỉnh, cấp huyện, nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền về thực hiện
công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng.
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3- Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương định kỳ tổng kết, trao giải
thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong tuyên
truyền, cung cấp thông tin cho báo chí về công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng, để động viên, cổ vũ đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên hoạt động
tích cực, hiệu quả hơn nữa.

Nơi nhận:
- UBKTTW (đ/c Tô Quang Thu- Phó Chủ
nhiệm UBKTTW ; đ/c Nghiêm Phú
Cường- UVUBKTTW ; đ/c Vụ Trưởng
Vụ Địa phương III ; đ/c Hồ Văn ChâuKTVC Vụ Địa phương III ; Vụ Tổng hợp),
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Tạp chí Kiểm tra Trung ương,
- UBKT Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Báo HB, Đài PTTH tỉnh, Sở TT&TT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Người ký: Trần Đăng Ninh
Email:
PBTTT@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy

Trần Đăng Ninh

