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BÁO CÁO 
việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU   

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
----- 

 

Thực hiện Công văn số 563-CV/BTGTU, ngày 19/9/2016 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh uỷ về việc báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ khối các cơ 
quan tỉnh (gọi tắt là Ban) báo cáo như sau: 

I. Công tác triển khai 

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 08/6/2015 của Ban Thường vụ  
Tỉnh uỷ; Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Kế hoạch số 
121-KH/ĐU, ngày 16/6/2015 về việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên 
cứu đến năm 2030 yêu cầu các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức học 
tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tại cơ quan, 
đơn vị. Theo đó, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán 
triệt Nghị quyết, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đều ban hành văn bản giao 
nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm để giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo - 
Dân vận Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; trong đó có nhiệm vụ về công tác lý 
luận như tham mưu tổ chức các lớp giáo dục chính trị, tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức, xây dựng và thực hiện các đề án… 

II. Kết quả thực hiện  

Có 54/54 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị 
quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). 

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực 
hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đảng uỷ khối các cơ 
quan tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, 
giáo dục lý luận chính trị nhằm định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức trong Đảng bộ. Những kết quả đạt được từ khi triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 152-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể như sau: 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành khá kịp thời các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn yêu cầu các cấp ủy cơ sở thường xuyên tổ chức quán 
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triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn 
bản của cấp trên cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. 

Tham mưu Đảng uỷ Khối chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức tuyên truyền đến 
cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ quan, đơn vị về: Tình hình chính trị, kinh 
tế, xã hội trong nước; những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, tình hình biển đảo của Việt Nam, những vấn đề thời sự quan trọng... 
Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên, quần chúng đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tình hình 
mới; việc xây dựng phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị 
của từng cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện 
tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế 
hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của 
các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.  

2. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết  

Đảng uỷ Khối đã triển khai khá nghiêm túc công tác tổ chức học tập, 
quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ khâu xây dựng kế hoạch, lập danh 
sách cán bộ tham gia học tập và cung cấp tài liệu học tập kịp thời. Đối với cơ 
sở, hầu hết đều do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt, có sự chuẩn bị 
khá kỹ nội dung đề cương, tài liệu được cung cấp cho cán bộ, đảng viên, quần 
chúng nghiên cứu; đồng thời, khuyến khích việc trao đổi thảo luận trong học 
tập, quán triệt.  

Đến nay, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hoàn 
thành tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, 11 (khóa XI), Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 
trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, Đảng ủy Khối còn tổ chức lớp Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đảng viên và quần chúng ở những 
chi, đảng bộ cơ sở không có điều kiện tự tổ chức học tập. 

Trong các đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đối với 
những cơ sở nhờ hỗ trợ báo cáo viên của Đảng uỷ Khối; Ban đã tham mưu 
Thường trực Đảng ủy cử báo cáo viên Đảng uỷ Khối hỗ trợ giúp cơ sở kịp thời. 
Căn cứ theo kế hoạch của cơ sở, trong quá trình cơ sở tự tổ chức học tập, quán 
triệt Nghị quyết; Ban đã tiến hành trực tiếp giám sát một số chi, đảng bộ để nắm 
tình hình việc tổ chức học tập tại cơ sở. Qua giám sát cho thấy, những cơ sở này 
đều tổ chức học tập nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. 

 3. Công tác tổ chức các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Bồi dưỡng lý 
luận chính trị cho đảng viên mới   

Thực hiện theo chương trình công tác hàng năm, Ban đã tham mưu Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối mở các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Bồi dưỡng lý 
luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định. Cụ thể:  
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Trong năm 2015, Đảng uỷ Khối đã tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng nhận thức về 
Đảng, trong đó có 01 lớp dành cho sinh viên các trường cao đẳng trong Khối và 
02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; kết quả cấp giấy chứng 
nhận cho 225 quần chúng ưu tú và 189 đảng viên mới.  

Trong năm 2016, đến nay, Đảng uỷ Khối đã tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng, trong đó có 01 lớp dành cho sinh viên các trường cao đẳng 
trong Khối và 01 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (còn 01 lớp  
đang tổ chức từ ngày 11/10/2016 đến ngày 19/10/2016); kết quả cấp giấy chứng 
nhận cho 383 quần chúng ưu tú và 122 đảng viên mới. 

4. Các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác 

Nhằm cung cấp những thông tin về tình hình thời sự, định hướng dư 
luận; trong năm 2015, Đảng uỷ Khối đã tổ chức 02 buổi nghe báo cáo thời sự 
về: “Tình hình Biển đảo thời gian qua và những chủ trương của Đảng ta trong 
thời gian tới” do Đại tá Đặng Anh Cự - Chính ủy, Trung tâm Quốc phòng 5 Hải 
quân báo cáo và “Tình hình công tác ngoại giao thời gian qua và những chủ 
trương của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới” do Tiến sĩ Lê Hải Bình, 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam báo 
cáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Năm 2016, Đảng ủy Khối đã tổ 
chức 01 buổi nói chuyện thời sự về “Công tác nhân quyền và công tác đối ngoại 
của Việt Nam” do đồng chí Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối 
ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
Đảng bộ Khối. 

Hàng năm, Đảng uỷ Khối đều phối hợp với Trường Chính trị mở 01 lớp 
đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức cho cán bộ, công chức 
thuộc Đảng bộ. 

 Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ về việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 
2013 - 2015, trong năm Đảng ủy Khối đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2015 với 1.470 đảng viên tham dự.  

5. Việc xây dựng và thực hiện các đề án 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua việc cung cấp 
thông tin, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động 
trong toàn Đảng bộ và thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối đã ban 
hành Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin, nắm bắt và định 
hướng tư tưởng, dư luận xã hội của Đảng bộ Khối” bắt đầu triển khai thực hiện 
từ tháng 10/2013 đến nay. Việc triển khai thực hiện đề án đã cải tiến phương 
pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các nội dung tài liệu 
tuyên truyền và tạo được chuyển biến, hiệu quả bước đầu trong việc định hướng 
tư tưởng, dư luận xã hội trong Đảng bộ. Định kỳ hàng quý, Tổ Cộng tác viên dư 
luận xã hội của Đảng ủy Khối đã tổ chức họp nghe các cộng tác viên phản ánh 
tình hình dư luận xã hội, thông qua đó định hướng và kịp thời phản ánh lên cấp 
trên để chỉ đạo, xử lý. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Ban đã tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án đánh giá những kết quả 
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đạt được, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải 
pháp trong thời gian tới. 

Đảng uỷ Khối đã ban hành Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức đảng ở cơ sở” bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 8/2015. Đảng ủy 
đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng giai đoạn, đề ra các biện 
pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, ban chuyên môn chịu trách nhiệm 
triển khai, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. 

III. Đánh giá chung 

Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đến các cấp uỷ cơ sở đảm bảo theo yêu cầu đề 
ra. Về công tác triển khai được bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối 
và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Công tác giáo dục lý luận chính trị, chất lượng 
giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên; công tác tổ 
chức các lớp học được thực hiện nghiêm túc.  

Tuy nhiên, Đảng uỷ Khối chưa nắm sát tình hình tự tổ chức học tập, quán 
triệt Nghị quyết ở cơ sở; công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từng lúc, từng nơi chưa thường 
xuyên. Một số cơ sở chưa linh hoạt trong công tác tuyên truyền giáo dục cho phù 
hợp tình hình thực tế ở cơ sở. Một số nơi chưa có phương pháp truyền đạt phù 
hợp đối với các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các nội dung tài liệu 
tuyên truyền theo chỉ đạo của Đảng uỷ.  

IV. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 

1. Tiếp tục cải tiến việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị 
quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối; đồng thời kiểm tra việc thực hiện 
ở các chi, đảng bộ cơ sở. 

2. Thực hiện tốt kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 và 
công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

3. Triển khai và kiểm tra cơ sở trong việc triển khai thực hiện tốt các đề án 
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. 

4. Phối hợp với Trường Chính trị đề ra giải pháp tăng cường đào tạo trình 
độ trung cấp lý luận chính trị (hệ tại chức) cho đảng viên, quần chúng trong 
Đảng bộ./. 

Nơi nhận:                                                  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (b/c)                                      
- Thường trực Đảng ủy; (qua mạng)                      
- Lưu VP, TGDV. 
 

TRƯỞNG BAN 
 

(Đã ký và đóng dấu) 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 

 


