TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆ T N A M

Quảng Trị, ngày44tháng 11 năm 2019
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Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ũy;
Ban Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc.

Ngấy 21/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn sổ 70 HD/BTGTƯ về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt-,chi bộ năm 2019. Đổ đánh giá những kết
quả đạt được trong việc triển khai Diễn đàn trên địa bàn toàn tỉnh năm quạ, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy kính đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực
thuộc báo cáo tình hình triển khai thực hiện, kết quả đạt được cũng như những hạn chế
cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Diễn đàn để tổng hợp báo cáo Ban
' Thường vụ Tỉnh uỷ theo những nội dung sau đây:
1. Công tác chỉ đạo, hưởng dẫn triển khai thực hiện
ỊJfV V

- V iệc ban hành các văn bản (kể hoạch, hướng dẫrì)\

- V iệc chỉ đạo tổ chức làm điểm, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện trong
toàn đảng bộ.
2. K ết quả đạt được

2.1. Đảnh giá chung về kẹt quả tổ chức Diễn đàn trong toàn Đảng bộ
Công tác tổ chức Diễn đàn của Đảng bộ, Chi bộ về: Xây dựng ý thức tôn trọng
Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; ý thức tự liên hệ tình hình
Chi bộ với 27 biểu hiện của đảng viên; việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề hoặc kế
hoạch khắc phục, sửa chữa của Chi bộ; dư luận đánh giá về Diễn đàn; bao nhiêu chi,
đảng bộ đã hoàn thành tổ chức Diễn đàn...

2.2 Đánh giả từng nội dung của Diễn đàn trong năm 2019
- Việc tổ chức thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sổng
Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
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- Việc tổ chức Diễn đàn chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ,
đảng bộ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2.3. Tổng hợp theo các loại hình TCCS Đảng
- Đối với chi bộ địa bàn dân cư ( thôn, bản, khu phố...).
- Đổi với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. .
- Đổi với chi bộ doanh nghiệp (DN Nhà nước, DN tư nhân).
- Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an).
2.^i Kết quả triển khai sau thực hiện các Diễn đàn
- Việc ban hành Nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ, Chi "bộ khắc phục những biểu
hiện còn gặp phải.
- Việc gắn “tự s o ĩ\ “tự sửa” của đảng viên vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo
Nghị quyết hoặc kế hoạch khắc phục sau khi tổ chức Diễn đàn của Chi bộ.
- Chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên so với trước đây
(Nêu nhũng nội dung cụ thể, những điển hình cá nhân).
3. Những khó khăn, hạn chế
4. Kinh nghiệm rút ra
5. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị, đề xuất để Diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện có hiệu quả hơn.
Báo cáo xin gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 30 Hùng Vương thành
phô Đông Hà, trước ngày 20/11/2019; bản điện tử gửi qua địa chỉ:
Bantuyengiaoqt@gmail. com.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Các đ/c lãnh đạo ban,
- Phòng LLCT -LSĐ
- Lưu VT.

Lê Thị Hồng

