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Bình Thuận, ngày  06 tháng 6 năm 2022 

                               
 

                        Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 
   

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra 
trong năm 2022; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm triển khai 
thực hiện Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 10/7/2019 về “Các giải pháp nâng cao chất 
lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định 
hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”; Nghị 
quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 04/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”. Trong 
đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong 
việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Đề án 02-ĐA/ĐUK và 
Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; đồng thời, đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 
số 02-ĐA/ĐUK và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối trong thời gian 
tới (theo đề cương báo cáo gửi kèm).  

- Mốc thời gian sơ kết: Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022. 

- Hình thức sơ kết: Xây dựng báo cáo thông qua tập thể cấp ủy (những nơi 
không có cấp ủy thì thông qua chi bộ) và gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 

05/7/2022. 

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc 
triển khai thực hiện Công văn này và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/ĐUK, Nghị quyết số 
06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
Phạm Thị Tố Loan 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/ĐUK,  

ngày 10/7/2019 về “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục  
chính trị tư tưởng; cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 

trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” 
(kèm theo Công văn số 1048-CV/ĐUK, ngày 06/6/2022  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 
----- 

 

I. Khái quát tình hình chi, đảng bộ 

Nêu khái quát đặc điểm tình hình của chi, đảng bộ và những thuận lợi, khó khăn 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung báo cáo sơ kết. 

II. Kết quả triển khai thực hiện  

1. Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 

- Công tác phổ biến, quán triệt Đề án cho cán bộ, đảng viên và quần chúng 

trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (số lượng đảng viên, quần chúng tham gia, báo 

cáo viên, thời gian, hình thức quán triệt, phổ biến). 

- Việc ban hành các văn bản liên quan đến triển khai thực hiện Đề án tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp (ghi cụ thể loại văn bản, số, ngày và nội dung ban hành). 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án. 

- Đánh giá những chuyển biến của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ 

khi triển khai thực hiện Đề án này; trong đó đánh giá nhận thức của cấp ủy, lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và quần chúng qua triển 

khai thực hiện Đề án. 

2. Kết quả đạt được  

2.1. Việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

- Việc đổi mới phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của 

Đảng, các nội dung tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của cấp trên.  

- Việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo, tạp chí… của 

Đảng, các phương tiện trực quan (khẩu hiệu tuyên truyền, băng hình, băng tiếng, 

trang thông tin điện tử...) để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động. 

- Công tác chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tuyên 

truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đến với đoàn viên, hội viên. 

- Tỷ lệ đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định 

của Đảng của Đảng. 
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2.2. Việc cung cấp thông tin 

- Việc tổ chức sinh hoạt học tập, quán triệt, tuyên truyền những tài liệu, 
thông tin theo hướng dẫn của cấp trên. 

- Việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện định kỳ 
tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng và cung cấp thông tin, làm công tác tư tưởng (có triển khai hay 
không? hình thức triển khai như thế nào? triển khai hàng quý, 6 tháng hay 1 năm?). 

- Việc phân công cấp ủy, lãnh đạo cơ quan hoặc bố trí cán bộ để thực hiện 
công tác cung cấp thông tin cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của người được phân công. 

2.3. Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội 

- Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần 
chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nêu rõ hình thức triển khai). 

- Việc định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nêu rõ hình thức triển khai). 

- Việc cử cán bộ có nghiệp vụ tuyên truyền, có kỹ năng truyền đạt tốt giúp 
cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong định hướng tư tưởng, tạo sự 
đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
cán bộ được phân công. 

- Việc định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp và đề xuất với Đảng ủy Khối những vấn đề cần quan tâm. 

2.4. Công tác biểu dương, khen thưởng 

Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
hoặc xử lý, phê bình những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai 
thực hiện Đề án (nếu có). 

3. Đánh giá chung 

- Ưu điểm  

- Hạn chế và nguyên nhân  

4. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới 

5. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có)./. 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 04/7/2019 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”  
(kèm theo Công văn số 1048-CV/ĐUK, ngày 06/6/2022  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 
----- 

 

I. Khái quát tình hình chi, đảng bộ 

Nêu khái quát đặc điểm tình hình của chi, đảng bộ, những thuận lợi, khó khăn 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung báo cáo sơ kết. 

II. Kết quả triển khai thực hiện  

1. Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 

- Việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK cho cán bộ, 

đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (số lượng đảng viên, 

quần chúng tham gia, báo cáo viên, thời gian, hình thức quán triệt, phổ biến). 

- Việc tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác dân 

vận(1). 

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK.  

2. Kết quả đạt được     

- Việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và cán bộ công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận chính 

quyền. 

- Việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận (trong đó cần nêu rõ có cụ thể 

hóa công tác dân vận vào trong quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp). 

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp (trong đó cần nêu rõ việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên 

chức; Hội nghị người lao động hàng năm; thông qua Hội nghị có rà soát, bổ sung, 

quán triệt Quy chế dân chủ không?). 

  - Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng 

mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (trong đó cần nêu rõ việc triển khai các văn 

                                                             
(1) Theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 

43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 

23/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
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bản có liên quan, tên các mô hình đã xây dựng; số lượng tập thể, cá nhân được 

các cấp biểu dương, khen thưởng). 

 - Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.   

- Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 

tác dân vận (trong đó nêu rõ số cuộc, số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, 

giám sát). 

3. Đánh giá chung  

- Ưu điểm 

- Hạn chế và nguyên nhân  

4. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới 

5. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có)./. 
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