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các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 7 (khóa XII); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả tổ chức học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo  

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/ĐUK, ngày 29/6/2018 

về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 

(khóa XII); theo đó, yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ 

chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết của 

Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ 

quan, đơn vị(1); tất cả đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết đều 

phải viết bài thu hoạch cá nhân. Sau học tập, các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết trên cơ sở các mục tiêu, 

quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 

(khóa XII), Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy Khối và 

tình hình thực tế cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây 

dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức 

trách, nhiệm vụ được giao. 

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

Nhằm tạo thuận lợi cho các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt 

đảm bảo thời gian quy định, Đảng uỷ Khối đã kịp thời cung cấp cho cơ sở Văn 

kiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và cập nhật các Nghị 

quyết trên Website Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở các tài 

liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp (file word và file powerpoint) bài giảng 

                                                           
(1) Có 26/54 chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch, văn bản tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; 28/54 chi, đảng bộ cơ sở gửi đảng viên, quần chúng tham gia học tập tại các lớp do Đảng 

ủy Khối tổ chức. 
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các Nghị quyết, Đảng ủy Khối đã chuyển qua mạng nội bộ để cơ sở truy cập khai 

thác, sử dụng kịp thời; đồng thời Ban Tuyên giáo - Dân vận thông báo cho các cấp 

ủy cơ sở đăng ký mua tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo giới thiệu của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

 1. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt 

Để nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức tổ chức học tập, quán triệt 

nghị quyết cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối theo kết luận của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 4/2018 và thống nhất của Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15 (khóa VII); theo đó, Ban Tuyên giáo - Dân 

vận tham mưu triển khai việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội 

nghị Trung ương 7 (khóa XII) được triển khai với 26/54 cơ sở đảng tự tổ chức 

quán triệt và 28/54 cơ sở đảng gửi đảng viên tham gia học tập các lớp do Đảng ủy 

Khối tổ chức. 

Đảng ủy Khối đã tổ chức tổ chức 03 lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII): Lớp thứ nhất cho 402 đồng chí đảng viên thuộc 

26 chi, đảng bộ cơ sở (ngày 13/7/2017); lớp thứ 2 cho 425 đồng chí đảng viên và 

quần chúng thuộc 30 chi, đảng bộ cơ sở (ngày 16/7/2018); lớp thứ 3 cho 328 cán 

bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối (ngày 17/7/2018). Sau học tập có thông báo cụ thể 

cho từng cở sở danh sách tham gia từng lớp để các cấp ủy cơ sở biết, rà soát và có 

hình thức phù hợp để tổ chức cho các đồng chí chưa tham gia học tập Nghị quyết 

Trung ương 7 (khóa XII).  

Đối với các lớp 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. Qua theo dõi cho thấy, việc tổ chức học tập nghị quyết theo cách thức trên 

phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở, hạn chế tình trạng triển khai học tập 

qua loa, hình thức, chậm tiến độ. Các báo cáo viên của Đảng ủy Khối có sự chuẩn 

bị kỹ về nội dung, tập trung vào những vấn đề quan trọng, những điểm chính của 

Nghị quyết. Ý thức học tập của đảng viên, quần chúng tham gia các lớp trên được 

nâng cao hơn.  

 Tính đến ngày 08/8/2018, tất cả các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ 

chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)(2) 

với 69 lớp quán triệt tập trung; trong đó, 34 lớp do các cấp ủy cơ sở tổ chức tập 

                                                           
(2) Kết quả cụ thể: 2.853/2.879 đảng viên (chiếm 99,1%) và 3.024/3.112 quần chúng (chiếm 97,2%) đã tham gia học tập, quán 
triệt Nghị quyết.  Ngoài ra, còn 26 đảng viên và 88 quần chúng ở các chi, đảng bộ cơ sở do nghỉ bảo sản, chữa bệnh, đi công tác 
xa…không trực tiếp tham gia các lớp học tập Nghị quyết, các cấp ủy cơ sở đã gửi tài liệu tự nghiên cứu.    
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trung(3) và 35 lớp do các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cơ sở 

tổ chức(4). 

 Căn cứ theo kế hoạch của cơ sở, trong quá trình cơ sở tự tổ chức học tập, quán 

triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Ban Tuyên giáo - Dân 

vận Đảng uỷ Khối đã trực tiếp đi giám sát một số chi, đảng bộ(5) để nắm tình hình 

việc tổ chức học tập tại cơ sở. Qua theo dõi cho thấy, một số cơ sở do điều kiện 

công tác nên không tập trung hết toàn thể đảng viên, quần chúng tham gia, các cơ 

sở này đã chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt cho các đối tượng 

này trong sinh hoạt chi bộ định kỳ đảm bảo theo thời gian quy định(6). 

 Đối với các cơ sở cần sự hỗ trợ báo cáo viên của Đảng ủy cấp trên cũng 

được Thường trực Đảng ủy Khối sắp xếp hỗ trợ kịp thời(7). 

 Qua học tập, quán triệt nghị quyết đã giúp cho đảng viên và quần chúng nắm 

được những nét cơ bản về tình hình, chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp của 

Đảng, Nhà nước đối với các nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 

(khóa XII), nhất là nội dung tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 

chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; từ đó mỗi đảng 

viên, quần chúng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình triển 

khai các nghị quyết đi vào thực tế. 

 2. Kết quả viết thu hoạch 

 Sau khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết các cấp uỷ cơ sở đều triển 

khai cho đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định. Tất cả các đảng viên 

tham gia học tập các lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và cơ sở tổ chức đều nộp bài 

thu hoạch cá nhân cho chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt.  

Qua tổng hợp nội dung báo cáo kết quả viết thu hoạch của các cấp ủy cơ sở, 

các bản thu hoạch đều thể hiện được việc nhận thức những vấn đề cơ bản từ các 

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó thể hiện sự thống nhất 

với quan điểm, chủ trương, nội dung của các nghị quyết đề ra; nhận thức sâu sắc về 

tầm quan trọng của các Nghị quyết là phù hợp với giai đoạn hiện nay; thể hiện sự 

đồng tình trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, kiên 

quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ các cấp vi phạm pháp luật, suy thoái 

                                                           
(3) Các cấp ủy cơ sở tự tổ chức: Gồm các đảng bộ: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Kho 
bạc nhà nước tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Văn hoá 
- TT và DL; Sở Y tế; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trường Chính trị; Văn phòng Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Lao 
động - TB và XH; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn và các chi bộ: Ban Dân 
tộc tỉnh; Cục Thống kê; Liên hiệp các Hội KH và KT; Sở Tư pháp; Thanh tra Nhà nước tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Trường Cao 
đẳng nghề. 
(4) Đối với quần chúng của 03 đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Sở Y tế; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phat triển nông thôn; Đảng bộ Sở 
Giao thông vận tải) do điều kiện công tác khó tập trung đầy đủ tham gia lớp do Đảng bộ cơ sở tổ chức nên chỉ đạo cho các đảng 
bộ bộ phận,  
(5) Đảng bộ Cục Thuế; Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đảng bộ Sở Công thương; Đảng bộ Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Sở Y tế; Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
(6) Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Sở Tài chính 
(7) Đảng bộ Cục Thuế; Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng 
bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.. 
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về tư tưởng, đạo đức, lối sống và giảm ý chí phấn đấu, ảnh hưởng đến uy tín của 

Đảng. Khắc phục tình trạng sử dụng quyền lực sách nhiễu nhân dân. Cần thiết phải 

cải cách chính sách tiền lương vì đây thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời 

sống người lao động và gia đình người hưởng lương. Đồng thời thực hiện cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, xem đây 

là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, 

bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất 

nước.  

Một số ý kiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc về các vấn đề: 

- Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với 

nhiệm vụ như Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đề ra. Vì đây là vấn đề rất lớn, rất quan 

trọng của Đảng và đất nước; có liên quan đến những vấn đề cơ bản về phương thức 

lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. 

- Việc bố trí Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; việc hợp 

nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể có chức năng, nhiệm vụ gần 

giống nhau; việc tinh giản bộ máy trong cơ quan; việc xây dựng cơ chế kiểm soát 

quyền lực. 

- Việc thực hiện chính sách tiền lương theo vị trí, chức danh việc làm; việc 

cải cách chính sách tiền lương nhằm xây dựng hệ thống thang bậc lương khoa học, 

minh bạch, phù hợp với điều kiện kinh tế, tài chính của đất nước, đáp ứng yêu cầu 

phát triển. 

- Việc phát triển chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện 

đại, hội nhập quốc tế theo các nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; 

chia sẻ và bền vững... 

 Những đề xuất, kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết như sau: 

 - Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, trong đó 

tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức trong đơn vị trong việc học 

tập, tiếp thu nghị quyết để vận dụng vào công việc của cơ quan, đơn vị. 

 - Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kiên quyết đấu 

tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

 - Cần phải có chính sách phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, 

có chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng vững vàng. 

 - Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ 

luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện 
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những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy 

quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, 

đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng 

trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân 

bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự 

hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ 

thống chính trị một cách phù hợp. 

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập và Chương trình hành 

động của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết. 

 - Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý, khoa học tạo động lực để thúc đẩy 

sự phát triển của đất nước; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo 

kết quả, năng suất lao động. 

 3. Việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân người đứng đầu thực 

hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) 

 Do các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) chưa ban hành, vì vậy đến nay Đảng ủy 

Khối và các cơ sở đảng trực thuộc đều chưa triển khai.  

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Đối với Đảng ủy Khối: Thực hiện chủ trương Đảng ủy Khối tổ chức học 

tập, quán triệt nghị quyết tập trung cho đảng viên, quần chúng của các cơ quan, 

đơn vị đã đăng ký, Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai nghiêm túc, đảm bảo thời 

gian, góp phần tạo thuận lợi cho cơ sở và nắm tình hình việc tham gia học nghị 

quyết của đảng viên, quần chúng; kịp thời ban hành kế hoạch để thực hiện và chỉ 

đạo các cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong Đảng bộ, hỗ trợ báo 

cáo viên kịp thời, cung cấp tài liệu bằng nhiều hình thức phong phú. 

- Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển 

khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) phù hợp với tình 

hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Phần lớn đồng chí Bí thư cấp ủy là người 

trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; tinh thần, thái độ trong học tập của cán bộ, đảng 

viên và quần chúng khá nghiêm túc. Triển khai cho cán bộ, đảng viên viết thu 

hoạch sau học tập, quán triệt theo quy định. 

2. Hạn chế 

- Tình trạng một số đảng viên, quần chúng không mang theo tài liệu, không 

có sổ ghi chép khi tham gia học Nghị quyết trong các lớp do Đảng ủy Khối và cơ 

sở tự tổ chức vẫn còn tồn tại. 
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- Một số cơ sở tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 

(khóa XII) chậm so với thời gian quy định(8). 

- Công tác tự tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết ở một số cơ sở chưa 

nghiêm túc (tình hình đi trễ về sớm, người học không mang tài liệu nhưng cấp ủy 

chưa nhắc nhở kịp thời, theo dõi, quản lý tình hình lớp học chưa sát...). 

- Một số đảng bộ cơ sở không triển khai mà chỉ đạo cho các chi bộ trực 

thuộc tổ chức học tập Nghị quyết cho quần chúng nên việc đánh giá chất lượng học 

tập còn hạn chế. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn cụ thể về xây dựng kế hoạch 

cá nhân thực hiện các nghị quyết của người đứng đầu để tránh hình thức, phù hợp 

với thực tiễn, tạo sự thống nhất chung trong triển khai các nghị quyết Trung ương 

tiếp theo./. 
 

Nơi nhận:                                                       
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                                       
- Thường trực Đảng uỷ,     (qua mạng) 
- Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Lưu VP, TGDV. Th-4b                                       

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 

 
 

Võ Duy Quý 

  
 

 

                                                           
(8) Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức học tập ngày 01 và 02/8/2018; Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập ngày 

08/8/2018 do công tác chuyên môn, khó sắp xếp lịch học tập trung cho toàn thể dảng viên, quần chúng trong tháng 7/2018. 
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