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HƯỚNG DẪN 

tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện 
Đại hội đại biệu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo 

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan  
và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 

 
Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại 

hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, 

Căn cứ Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/VPTU ngày 11/02/2020 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp;  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn tổng 

hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biệu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện nhằm tập hợp trí 

tuệ của cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thông 

qua đó phát huy dân chủ trong Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động 

trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; giúp cấp uỷ các cấp nắm được xu hướng tư 

tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để bổ sung, phát 

triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề xuất 

ý kiến nhằm nâng cao chất lượng nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, góp phần 

vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Khối. 

- Bám sát nội dung gợi ý thảo luận của từng Văn kiện và sự chỉ đạo, hướng 

dẫn của cấp uỷ; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến góp ý, thảo luận tại 

đại hội cấp mình và các chi bộ trực thuộc. Ý kiến thảo luận phải được phân định, 
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sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận 

và trình tự tiêu đề trong mỗi dự thảo văn kiện. 

- Bản tổng hợp vừa phải có tính khái quát, vừa phải cụ thể, thể hiện đúng tinh 

thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo 

luận; nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc nhưng không 

bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp. 

II. GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 

- 2025 

1. Cách thức tổ chức góp ý, trình tự và trách nhiệm tổng hợp 

- Trước đại hội:  

+ Đối với những đơn vị tổ chức đại hội đảng viên: Tổ chức Hội nghị toàn 

thể đảng viên của chi, đảng bộ cơ sở để góp ý vào Báo cáo chính trị của Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Khối. Tổng hợp các ý kiến góp ý để trình ra đại hội (thực hiện chậm 

nhất trước 05 ngày diễn ra đại hội). 

+ Đối với những đơn vị tổ chức đại hội đại biểu: Tổ chức Hội nghị toàn thể 

đại biểu dự đại hội cấp mình để góp ý vào Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Khối. Tổng hợp các ý kiến góp ý để trình ra đại hội (thực hiện chậm nhất 

trước 05 ngày diễn ra đại hội). 

- Trong đại hội: Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý 

Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và lấy ý kiến thảo luận, góp ý 

của đại hội. Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo góp ý và lấy biểu quyết thông qua.  

- Sau đại hội: Chậm nhất 10 ngày sau đại hội, cấp ủy khóa mới hoàn chỉnh 

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Khối và gửi về Đảng ủy Khối.  

2. Bố cục, nội dung bản tổng hợp  

 2.1. Bố cục báo cáo tổng hợp góp ý 

Bản tổng hợp gồm 3 phần:  

- Phần nhận xét chung: Nêu khái quát về thời gian, không gian, hình thức tổ 

chức góp ý; không khí thảo luận, số lượng ý kiến phát biểu (tỷ lệ % so với số đại 

biểu tham dự); xu hướng chung (nhất trí, không nhất trí...); nhận xét về chất lượng 

của Báo cáo chính trị (tính công phu, nghiêm túc, nội dung, bố cục...). 
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- Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung: 

Tổng hợp từng vấn đề theo gợi ý của từng dự thảo văn kiện. Trong Văn kiện 

hoặc trong từng nội dung của Văn kiện nếu có ý kiến góp ý chung thì tổng hợp 

những ý kiến chung trước khi nêu những góp ý cụ thể. 

- Phần đề xuất, kiến nghị: 

Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng (nếu có) về 

những vấn đề có liên quan đến nội dung các văn kiện, quá trình chuẩn bị Đại hội 

và cách lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện... 

2.2. Xác định số lượng và mức độ ý kiến, những vấn đề phải phản ánh 

nguyên văn: Thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/VPTU ngày 11/02/2020 của 

Văn phòng Tỉnh ủy (có gửi kèm theo).  

III. GÓP Ý DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN 

QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 

 - Về nội dung góp ý: Thực hiện theo các nội dung gợi ý thảo luận kèm theo 

dự thảo Văn kiện đại hội. 

- Về phương pháp tổng hợp, trách nhiệm tổng hợp: Thực hiện theo Hướng 

dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng 

hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng (có gửi kèm theo).  

- Chi bộ cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội; đảng bộ cơ sở tổng hợp 

ý kiến các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận và ý kiến thảo luận tại Đại hội gửi về 

Đảng ủy Khối chậm nhất 10 ngày sau Đại hội.  

Đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ 

phận, đảng bộ bộ phận nếu đã tổ chức đại hội (nhưng chưa thực hiện việc góp ý 

các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) thì bằng 

hình thức phù hợp tổ chức Hội nghị để góp ý và gửi báo cáo về đảng ủy cấp trên 

trực tiếp để tổng hợp chung.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối sao gửi toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo các Văn kiện Đại 

hội đại biệu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở để phục 

vụ cho việc tham gia góp ý; đăng tải toàn văn Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Khối lên Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối để phục vụ việc tổ 

chức góp ý của các tổ chức đảng trực thuộc và lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán 

bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ; tổng hợp các ý kiến góp ý để báo cáo 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
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2. Tiểu ban Văn kiện Đại hội tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý, tham mưu hoàn 

chỉnh dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Các Ban Đảng ủy Khối và các Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng việc góp ý 

và tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp theo 

quy định. 

4. Cấp ủy các cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể để phân công, bố trí cán bộ 

làm công tác tổng hợp; triển khai việc góp ý các văn kiện đại hội đảm bảo theo 

hướng dẫn của Đảng ủy Khối và cấp trên. Trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý, 

nếu có vấn đề chưa rõ, cần phản ánh kịp thời về Văn phòng Đảng ủy Khối để tổng 

hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),  
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 
- Các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, 
- Thành viên các Tổ chỉ đạo Đại hội của ĐUK,  
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,                          
- Lưu VPĐUK. Duong 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ 

 

 

 
 
 

Lê Đức Hùng 
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GỢI Ý NỘI DUNG GÓP Ý BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

(ban hành kèm theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK  
ngày 28/02/2020 của BTV Đảng ủy Khối) 

------ 

1. Về bố cục dự thảo Báo cáo chính trị 

Cho ý kiến về bố cục dự thảo như vậy đã phù hợp, sát với chức năng, nhiệm 
vụ và đặc điểm của Đảng bộ Khối chưa? Có cần chỉnh sửa, bổ sung hay thay đổi 
kết cấu như thế nào cho phù hợp? 

2. Về nội dung Báo cáo chính trị 

* Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 
2015 - 2020. 

- Mục I: Những kết quả đạt được 

+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giữ vững an 

ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Đánh giá vai trò lãnh đạo của 

Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp thể hiện trong dự thảo như vậy đã đúng mức chưa, cần thêm bớt vấn đề gì? 

+ Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng: Đánh giá kết 
quả lãnh đạo về công tác tuyên truyền, giáo dục; việc quán triệt, triển khai các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;việc nắm tình 
hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng... đã thể 
hiện rõ chưa, còn vấn đề gì cần bổ sung? 

+ Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị:  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của 
các cấp ủy; kết quả, hiệu quả thực hiện của cán bộ, đảng viên và trong Đảng bộ 
Khối; dự thảo đã khái quát, đánh giá rõ chưa, cần bổ sung gì? 

+ Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở đảng, đảng viên: Kết quả thực 
hiện công tác tổ chức, xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ… còn vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung? 

+ Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Cần sửa đổi, bổ sung 
gì? 

+ Lãnh đạo công tác dân vận, đoàn thể: Đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy về công tác dân vận, chất lượng hoạt động các đoàn thể trong khối đã sát thực tế 
hay chưa? Cần sửa đổi, bổ sung nội dung gì? 

+ Kết quả thực hiện 04 nhiệm vụ đột phá: Còn vấn đề gì cần sửa đổi, bổ 
sung? 
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- Mục II và III: Những yếu kém, khuyết điểm; đánh giá chung, nguyên nhân 
và bài học kinh nghiệm: Dự thảo đánh giá một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 
2015 - 2020 và những hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực, nguyên nhân và bài 
học kinh nghiệm đã sát chưa? Còn những vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung (nhất là 
phần hạn chế, khuyết điểm)? 

* Phần thứ hai:Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 
2020 - 2025. 

- Mục I: Phương hướng và các chỉ tiêu 

+ Việc xác định phương hướng chung cho cả nhiệm kỳ đã phù hợp chưa? Cần 
điều chỉnh, bổ sung nội dung gì?  

+ Về những chỉ tiêu cơ bản: dự thảo xác định 08 nhóm chỉ tiêu cơ bản; đề 
nghị góp ý cho từng chỉ tiêu, cao hay thấp, phù hợp hay không phù hợp, bổ sung, 
điều chỉnh chỉ tiêu nào? 

- Mục II: Nhiệm vụ và giải pháp: Dự thảo nêu những nhiệm vụ và giải pháp 
cơ bản như thế đã đầy đủ, trọng tâm chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì?  

 - Việc đề ra 02 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ 
2020 – 2025 như dự thảo là trọng tâm, phù hợp chưa? Cần bổ sung thêm nhiệm vụ 
đột phá nào khác./. 
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