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BÁO CÁO 
kết quả tổ chức học tập, quán triệt 

và tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Hội nghị  
lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK, ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ 
yếu của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban 
Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt 
Nghị quyết như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo  

Thực hiện Công văn số 435-CV/BTGTU, ngày 21/7/2016 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị TW 3 Khóa XII; 
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy đã kịp thời ban hành Công văn số 47-
CV/TGDVĐUK, ngày 26/7/2016 sao gửi tài liệu Nội dung cơ bản về kết quả 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đến cấp ủy các 
chi, đảng bộ cơ sở để tuyên truyền, phổ biến trong chi bộ. 

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 07/9/2016 của Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu của 
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban Tuyên 
giáo - Dân vận đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Kế hoạch 
số 30-KH/ĐUK, ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức 
học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 3 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 
3) nhằm giúp cho các cấp uỷ, đảng viên nắm và hiểu được ý nghĩa, tầm quan 
trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; từ đó, xây dựng kế hoạch triển khai 
phù hợp với tình hình của cơ sở. 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, 48/54 chi, đảng bộ cơ sở đã 
xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 
và 06/54 chi, đảng bộ cơ sở có công văn gửi đảng viên tham gia học tập lớp do 
Đảng ủy Khối tổ chức(1). 

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

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Đảng uỷ, ngay sau khi tham 
mưu ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐUK, ngày 21/9/2016, Ban Tuyên giáo - 
Dân vận đã phối hợp cùng Văn phòng Đảng ủy phân bổ Văn kiện Hội nghị lần 

                                                
(1) Đảng bộ: Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy; Chi bộ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 
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thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cơ sở theo số lượng tài 
liệu Tỉnh ủy cung cấp. 

Đối với lớp dành cho cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối tổ chức, công tác 
chuẩn bị, tổ chức triển khai, theo dõi nắm số lượng học tập đảm bảo nghiêm 
túc, đúng tiến độ theo quy định. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  

 Đảng ủy Khối đã tổ chức 01 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa XII)  cho 479 đồng chí là cấp ủy, trưởng phòng và tương đương của các 
chi, đảng bộ cơ sở; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ 
phận; tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối và Công 
đoàn viên chức tỉnh vào chiều ngày 18/10/2016. 

Tính đến nay, trong Đảng bộ, 54/54 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức học tập, 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XII). Kết quả cụ thể: 2.756/2.780 
đảng viên (chiếm tỷ lệ 99,14%). Ngoài ra, số lượng đảng viên ở các chi, đảng bộ 
cơ sở không trực tiếp tham gia các lớp phổ biến do điều kiện công tác, đang nghỉ 
bảo sản, chữa bệnh, đi công tác xa…các cấp ủy cơ sở đã gửi tài liệu cho thành 
phần này tự nghiên cứu.  
 Qua học tập và quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy cơ sở, đảng viên trong 
Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nắm vững những nội dung 
cốt lõi trong các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, bao gồm: Quy định 
số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 30-
QĐ/TW, ngày 26/7/2016 về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng 
về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng; qua đó xác định rõ vai 
trò và trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện. 
 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Do có sự chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ từ Đảng ủy Khối cho đến 
cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nên việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa XII) được thực hiện khá nghiêm túc, đầy đủ. Đa số các chi, 
đảng bộ tổ chức học tập chu đáo; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập cao. Một số 
cơ sở có sự liên hệ với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị, làm cho đảng viên 
thấy rõ được trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện và vận dụng sát 
hơn trong thực tiễn.  
 Tuy nhiên, một số cơ sở còn thụ động, tổ chức phổ biến, quán triệt qua 
hình thức đọc nghe, chú yếu lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
 Trên đây là kết quả triển khai tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền 
các nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XII) trong toàn Đảng bộ./. 
 

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