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Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ 
chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
(gọi tắt là Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng); Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (theo đề cương báo cáo, Phụ lục gửi kèm).  

- Mốc thời gian sơ kết: Từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành 
Quyết định số 99-QĐ/TW đến tháng 6/2022 (Riêng số liệu thống kê tại Phụ lục 
tính từ năm 2017 - 2021). 

- Hình thức sơ kết: Báo cáo thông qua tập thể cấp ủy và gửi báo cáo, Phụ 
lục về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) chậm nhất ngày 27/6/2022. 

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 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng./. 

 

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 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư  

Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng 
trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh 

ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  
(kèm theo Công văn số 1072-CV/ĐUK, ngày 21/6/2022  

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 quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 99-QĐ/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 17/7/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy(1) và các văn bản liên quan đến việc phát huy vai trò của nhân 

dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ (nêu rõ hình thức, 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 triển khai thực hiện (nêu rõ thể loại văn bản ban 

hành). 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện (nêu cụ thể nội dung, số 

cuộc kiểm tra, giám sát). 

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình trong thực hiện 

Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (nếu có). 

2. Kết quả triển khai thực hiện   

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và kết quả thực hiện 

các nội dung, hình thức công khai để cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, góp ý và 

giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm 

                                                             
(1) Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK, ngày 13/8/2022 về thực hiện Quyết định 
số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực 
thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 67-CV/BTGĐUK, ngày 27/7/2018 về 
việc gửi văn bản Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa XII). 
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chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng 

và kết quả phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi 

suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp 

công dân, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, quần chúng và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân. 

- Việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. 

- Kết quả đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, 

đảng viên và xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

3. Đánh giá chung 

- Kết quả đạt được: Đánh giá khái quát kết quả đạt được và tác động của 
việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW đối với việc phát huy vai trò của nhân 
dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong 
sạch, vững mạnh. 

- Hạn chế và nguyên nhân  

- Bài học kinh nghiệm 

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

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)./. 
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CHI, ĐẢNG BỘ:...............................  

 

PHỤ LỤC 
Một số kết quả thực hiện sơ kết 5 năm Quyết định số 99-QĐ/TW  

của Ban Bí thư  Trung ương Đảng 
(Số liệu được tính từ năm 2017 đến năm 2021) 

----- 
 

 

1. Số lượng văn bản ban hành triển khai Quyết định số 99-QĐ/TW:……… 

2. Kiểm tra, giám sát Quyết định số 99-QĐ/TW 

- Kiểm tra: 

+ Số cuộc kiểm tra: …………………. 

+ Hình thức kiểm tra: Riêng       Lồng ghép  

- Giám sát: 

+ Số cuộc giám sát: ………………….. 

+ Hình thức giám sát: Riêng       Lồng ghép  

3. Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng 

viên, quần chúng theo quy định 

- Số cuộc đối thoại: ………….. 

- Tỷ lệ vụ việc được giải quyết sau đối thoại: …….% 

4. Số lần tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị:.......lần 

5. Tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:………….% 

6. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 

thông”:…….% 

- Tổng số thủ tục hành chính được cắt giảm…. thủ tục, đạt……% 

7. Nội dung công khai theo Quyết định số 99-QĐ/TW 

- Bao nhiêu nội dung được công khai: .............. /4 nhóm nội dung công khai. 

- Nội dung nào chưa được công khai: ...............................................................  

- Hình thức công khai chủ yếu: .........................................................................  

8. Nội dung cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân góp ý theo Quyết 

định số 99-QĐ/TW 

- Đối với cấp ủy, tổ chức đảng: Nội dung nào góp ý nhiều nhất? 

- Đối với cán bộ, đảng viên: Nội dung nào góp ý nhiều nhất? 

- Hình thức góp ý chủ yếu: ...........................................................  ...................  
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9. Nội dung cán bộ, đảng viên, quần chúng giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW 

- Đối với cấp ủy, tổ chức đảng: Nội dung nào giám sát nhiều nhất? 

- Đối với cán bộ, đảng viên: Nội dung nào giám sát nhiều nhất? 

- Hình thức giám sát chủ yếu: ...........................................................................  

10. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công 

chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp: 

…………………% 

 
--*-- 
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