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Căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 11/01/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ 

Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là Hướng dẫn số 71-

HD/BTGTU); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 14/12/2022 

của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 

của Bộ Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 129-KH/ĐUK, 

ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 117-KH/TU của 

Tỉnh ủy (khóa XIV) (có gửi kèm theo) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng và báo cáo 

kết quả quán triệt, tuyên truyền về Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 25/02/2023 (theo 

mẫu đính kèm).  

2. Đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục 

chính trị, đạo đức, tư tưởng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng 

viên; tập trung vào một số nội dung như sau: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII gắn với chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các chuyên đề hàng năm và các văn 

bản của Tỉnh, của Đảng ủy Khối về các nội dung trên. Tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc các quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình 

tổ chức cơ sở đảng và đưa nội dung đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành 

việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; không ngừng tu dưỡng đạo đức 
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cách mạng, kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khuyến khích cán bộ, 

đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách 

mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc (ngắn 

gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá), như: Trung thành với lý 

tưởng; liêm chính trong công việc; gương mẫu trước nhân dân; cần kiệm trong lối 

sống; kỷ cương luôn coi trọng; đoàn kết thật chân thành. 

- Tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp tiếp tục đổi mới công tác 

định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn 

cách mạng mới như sau: 

+ Tiếp tục tuyên tuyền, giáo dục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng 

của công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng. Xác định đây là bộ phận cấu 

thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của các tổ chức đảng và cán bộ, 

đảng viên; là lĩnh vực trọng tâm để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng và bản 

lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, 

rộng khắp để cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện 

và nâng cao hơn nữa vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị, công tác chuyên môn của các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính 

trị. Hàng năm, các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 

doanh nghiệp đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào chương trình, 

kế hoạch, nghị quyết. 

+ Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

tổ chức; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy và 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiến 

hành đồng thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ 

chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng 

viên theo tinh thần Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy 

định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.  

+ Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo 

dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy và người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm báo cáo tình hình tư tưởng của cán 

bộ, đảng viên, quần chúng và kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ 

chức đảng và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trước tập thể lãnh đạo hoặc toàn thể 

hội nghị. 

+ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia; đẩy mạnh 

úng dụng công nghệ thông tin; kịp thời định hướng tư tưởng, cập nhật thông tin, 
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phản ảnh đầy đủ, chính xác những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị mà cán bộ, đảng viên, quần chúng và dư luận 

xã hội quan tâm. 

+ Triển khai thực hiện công khai, minh bạch hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ; công tâm, 

khách quan khi đánh giá cán bộ, đảng viên. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kịp thời biểu dương, nhân 

rộng những tấm gương đảng viên tốt, phê phán, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, 

tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy và 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm các 

quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở. 

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy 

định của Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, đảng 

viên và tập thể gắn với tự phê bình và phê bình; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những 

hạn chế để rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Thông qua công tác 

kiểm tra, giám sát để thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng 

năm. Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho 

đảng viên trước những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, 

nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" của đảng viên. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (trong năm 2023, năm 2024 và năm 

2025). Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - 

Dân vận). 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai 

thực hiện và định kỳ tham mưu báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối./. 

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

 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
 



ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ …………………………………………. 
 

 

 
BÁO CÁO 

kết quả quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 14/12/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV)  
và Kế hoạch số 129-KH/ĐUK, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

 ----- 
 

Tình hình tổ chức quán triệt  
Các hình thức, nội dung 

tuyên truyền đã thực hiện 
Ghi chú  Thời gian 

 tổ chức  
Báo cáo viên Hình thức  

Cán bộ, đảng viên Quần chúng 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 
Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 

         

 

  

                                                                    Bình Thuận, ngày        tháng     năm 2023 
                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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