
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 30-KH/TU  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 16 tháng 9 năm 2016 

              

KẾ HOẠCH 
 

kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ 

chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

------ 
 

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 18/7/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 

(điều chỉnh, bổ sung); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ 

Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”; cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1- Đánh giá đúng tình hình, kết quả triển khai quán triệt và cụ thể hóa 

thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về 

“Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

chuyển biến về nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, 

đảng viên; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống 

trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.  

2- Tiếp tục đổi mới phương pháp triển khai, quán triệt và xây dựng 

chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và 

kế hoạch hành động cá nhân người đứng đầu; việc thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết hợp chặt chẽ với Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI). 

3- Nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc trong việc thực hiện chương 

trình, kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra; bám sát các kế hoạch của Tỉnh ủy về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 

2020; 03 nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IX) và Chỉ thị 
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số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; qua kiểm tra và tự kiểm tra chú trọng việc phát 

hiện và đề ra những giải pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình 

lãnh đạo và tổ chức thực hiện; đề xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo 

triển khai thực hiện trong thời gian đến. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1- Nội dung kiểm tra: Việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết đại 

hội đại biểu các đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XII của Đảng (theo Đề cương gửi kèm). 

2- Đối tượng kiểm tra 

- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ 

tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và một 

số sở, ban, ngành liên quan. 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý được phân công làm trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh, bí thư cấp 

ủy cơ sở. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra một số ban thường vụ cấp ủy 

trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy; 01 đơn vị trực thuộc và người đứng đầu. 

3- Mốc thời gian kiểm tra 

- Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ đầu 

nhiệm kỳ đến ngày 30/9/2016). 

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị 

“Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 

kể từ khi các văn bản này được tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập và tổ chức 

thực hiện tại đảng bộ cho đến ngày 30/5/2016 là thời điểm tổng kết 5 năm việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Căn cứ Kế hoạch này, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Đảng bộ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh, bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh và bí thư cấp ủy cơ sở 

tiến hành tự kiểm tra và gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

2- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 03 đoàn kiểm tra; cụ thể là: 

- Đoàn số 1: Kiểm tra tập thể Ban Thường vụ Thị ủy La Gi. 
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- Đoàn số 2: Kiểm tra tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh. 

- Đoàn số 3: Kiểm tra tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh 

nghiệp tỉnh. 

- Thời gian kiểm tra: từ ngày 10/10/2016 đến hết ngày 26/10/2016. 

Thời gian cụ thể do các Đoàn kiểm tra thống nhất với ban thường vụ 

các cấp ủy được chọn kiểm tra. 

- Thành phần tham dự kiểm tra: 

+ Các thành viên Đoàn kiểm tra do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập. 

+ Đối với cấp ủy trực thuộc được kiểm tra: Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 

Thường trực, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ là Trưởng các ban xây dựng 

Đảng và đồng chí chánh văn phòng cấp ủy. 

3- Căn cứ nội dung Đề cương hướng dẫn, các cấp ủy được chọn kiểm tra 

xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy) và đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra trước ngày 01/10/2016. 

Các đảng bộ trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các 

sở, ban, ngành không nằm trong danh sách kiểm tra trực tiếp nêu trên tiến hành 

tự kiểm tra và gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 14/10/2016. 

4- Sau khi kết thúc kiểm tra, các đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10/11/2016; đồng 

thời, thông báo kết quả kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm 

tra biết, thực hiện. 

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và 

Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch 

này; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo 

kết quả kiểm tra, hoàn thành trước ngày 25/11/2016./. 

          Nơi nhận: 

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III; 

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng + Vụ VII; 

- Văn phòng Trung ương Đảng+ Vụ II; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 

- Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Thành viên các đoàn kiểm tra; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

  
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 
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ĐỀ CƯƠNG 

(đối với Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh) 

Báo cáo kết quả lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ 

chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 

2020, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  

 (kèm theo Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

___ 

Yêu cầu chung 

- Bám sát nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 29/10/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU, ngày 30/10/2015 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 

số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-

HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 

09-KH/TU ngày 06/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 

14-HD/BTGTU, ngày 9/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 

16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, 

nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ 

các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

- Đánh giá làm rõ kết quả chuyển biến về mặt nhận thức, vai trò trách 

nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên trong việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

I- Khái quát chung tình hình địa phương, đơn vị. 

Nêu khái quát tình hình (thuận lợi, khó khăn) liên quan đến quá trình triển 

khai quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng (kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính 

trị…), gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số 
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vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 

14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

II. Đánh giá tình hình và kết quả triển khai, tổ chức nghiên cứu, học 

tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2015 – 2020 , nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng; kết quả triển khai gắn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (kèm phụ lục). 

1. Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức 

học tập, quán triệt các nghị quyết. 

- Đánh giá chuyển biến nhận thức về vai trò trách nhiệm và hành động của 

cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp 

nhân dân và hệ thống chính trị sau khi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

các nghị quyết. 

2. Kết quả học tập, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết 

- Kết quả học tập, quán triệt, hình thức tổ chức, thành phần và số lượng, tỷ 

lệ % cán bộ, đảng viên; đoàn viên, hội viên và nhân dân được học tập. 

- Việc cụ thể hóa triển khai việc xây dựng chương trình hành động tập 

thể hoặc kế hoạch triển khai thực hiện (nêu cụ thể văn bản, số văn bản, ngày 

ban hành) và kế hoạch hành động cá nhân. 

- Công tác phân công, phân cấp để kiểm tra, giám sát việc triển khai quán 

triệt và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết; giải quyết kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc ở cấp đảng bộ và cấp cơ sở. 

- Kết quả tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; ban thường vụ cấp ủy và cá nhân các 

đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh; việc khắc phục những hạn 

chế thiếu sót trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

(tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc khắc phục 

khuyết điểm sau kiểm điểm phê bình, xác định những việc phải làm ngay,việc 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc rà soát những tồn đọng; 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, gắn Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác 
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triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (có văn bản, số liệu chứng 

minh).  

- Làm rõ kết quả chuyển biến trong quá trình triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị trong đảng bộ và những hạn chế khó khăn trong tổ chức thực hiện 

các nghị quyết. 

3. Đánh giá chung 

Nêu khái quát những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc triển khai 

quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các nghị các quyết ? Việc xây dựng quy trình, 

phương pháp tổ chức, triển khai học tập, quán triệt nghị quyết có những đổi mới 

gì so với trước đây ? Kết quả đạt được của việc thực hiện các nghị quyết. 

Những khó khăn, hạn chế, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc 

gắn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị. 

III- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến 

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khuyết điểm, hạn chế, xác 

định nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả những 

nội dung nêu trong các nghị quyết (Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 , nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng; kết quả triển khai gắn tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” và 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”; trong đó, chú trọng: Công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận 

xã hội, những vấn đề xã hội quan tâm; việc gắn kết chặt chẽ giữa 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” và Nghị quyết Trung ương 

4, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động 

phòng ngừa và xử lý kịp thời nghiêm minh những vi phạm, tiêu cực.  

IV- Đề xuất, kiến nghị 

- Những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp 

mình, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc gắn với tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
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nay” và 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”.  

- Những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết. 

 

PHỤ LỤC 

kết quả triển khai học tập, phổ biến và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  

___ 

 

Stt 

Tổng 

số 

đảng 

viên 

đảng 

viên 

miễn 

sinh 

hoạt, 

công 

tác 

Tổng số 

 

ghi 

chú 
 

Số lớp 

 

Số người 

Trong đó 

cán bộ 

chủ 

chốt 

đảng viên 
quần 

chúng 

số 

người 
tỷ lệ 

số 

người 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII     

          

I Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII     

          

II Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thị lần thứ..     
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ĐỀ CƯƠNG  

(đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh) 

Báo cáo kết quả lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai  

thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020  

gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số 

vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW, 

ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”   

(kèm theo Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

___ 
 

Yêu cầu chung 

- Bám sát nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 29/10/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU, ngày 30/10/2015 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 

số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-

HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 

09-KH/TU ngày 06/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 

14-HD/BTGTU, ngày 9/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày  

16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, 

nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ 

các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về 

“Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Đánh giá làm rõ kết quả chuyển biến về mặt nhận thức, vai trò trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc học tập, quán triệt 

và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một 

số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác triển khai Chỉ thị 

số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

I- Khái quát chung tình hình địa phương, đơn vị. 

Nêu khái quát tình hình (thuận lợi, khó khăn) liên quan đến quá trình triển 

khai, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết đại hội đại biểu cấp trên cơ sở, tổ chức 

mình và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quá triền triển khai thực hiện Nghị 
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quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.  

II- Đánh giá tình hình và kết quả triển khai, tổ chức nghiên cứu, học 

tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2015 – 2020, nghị quyết đại hội đại biểu cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

1. Tổ chức học tập, quán triệt  

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống, tổ chức mình triển khai quán triệt, 

học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 

2020; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hình thức tổ chức, thành phần và số 

lượng, tỷ lệ % đoàn viên, hội viên và các đối tượng tham gia học tập nghị quyết. 

- Việc chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp huyện tổ chức triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đại biểu cấp 

huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

- Việc triển khai gắn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (tiếp 

tục ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XI); việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm phê bình; xác định những 

việc phải làm ngay, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc rà 

soát những tồn đọng..) với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Đánh giá chuyển biến nhận thức vai trò trách nhiệm và hành động của tổ 

chức, của đoàn viên, hội viên, nhân dân sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết. 

2. Kết quả cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết 

- Kết quả cụ thể hóa để triển khai thực hiện trong việc xây dựng chương 

trình hành động của tập thể (nêu cụ thể văn bản, số văn bản, ngày ban hành) và 

kế hoạch hành động cá nhân người đứng đầu thực hiện nghị quyết. 

- Nêu rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong hệ thống tổ chức 

mình để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIII, Đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng. 

- Kết quả việc gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cấp ủy, người đứng đầu Mặt 

trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh (có số liệu chứng minh). 
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- Công tác phân công, phân cấp để kiểm tra, giám sát việc triển khai quán 

triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . 

3. Đánh giá chung 

- Nêu khái quát những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc triển khai 

quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị 

quyết đại hội cấp mình. Việc tổ chức, phương pháp triển khai học tập, quán triệt 

các nghị quyết có những đổi mới gì so với trước đây ? 

- Những khó khăn, hạn chế, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 

số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần phải tháo gỡ, khắc phục. 

III- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, xác định 

nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nội dung 

nêu trong các nghị quyết. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phản biện xã hội. 

IV- Đề xuất, kiến nghị 

- Những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết cấp mình và Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 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”.    

- Những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nghị quyết của Đảng./. 

 


