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hiện Công văn số 1998 - CV/BTGTW, ngày 10/2/2017 của Ban
fyTậÌftf[ vfihj Tuyên giáo Trung ương về “việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05/ nfiuut ầữ CT/Tr>V”; Ivế hoạch số 47- KH/TƯ, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
t ;
UÛ ủy về Tổ chức diễn đàn “ Cứ/ trò của chỉ bộ Đảng trong việc giáo dục, quản
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v ta n n nhnvt
A n v lùi
l ù i sự
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đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyến hóa ” trong
nội bộ nhằm tiếp tục đưa việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức Diễn
đàn sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ Đảng đi vào nề nếp, góp phần thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
và thực h;ện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hô Chí Minh”
trong cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý một số
nội dung thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo hình thức Diễn đàn chi bộ năm
2019 như sau:
I. NỘI DƯNG SINH HOẠT
Căn cứ điều kiện thực tế của các to chức cơ sở Đảng, triến khai các
Diễn đàn sinh hoạt tư tưởng tại chi bộ theo nội dung sau đây:
1. 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
sống Nhản dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Nội dung sinh hoạt:
Thứ nhất: Nêu các nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát
huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
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Thứ hai: Đảng viên thảo luận, liên hệ: + Tình hình của địa phương, đơn
vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các đề xuất, kiến
nghị của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong phát triển sản
xuất, kinh doanh, giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương...
+ Việc thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở, “quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội'' theo Quyết định số 217-QĐ/TW,
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trong thực hiện công tác cán bộ, giải
phóng mặt bằng, đấu giá đất, triển khai dự án đầu tư.. .ở địa phương, đơn vị.
+ Những hạn chế trong việc đề
ra và thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, chăm lo đời sổng vật chất, tinh
thần cho Nhân dân {Đổi với chi bộ nông thôn)\ Những hạn chế trong thực
hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người dân {Đổi với các chỉ bộ khối
cơ quan Đảng, chỉnh quyền, mặt trận, doanh nghiệp).
Thứ ba: Thảo luận và đề ra các giải pháp lãnh đạo của chi bộ trong thực
hiện tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho Nhân dân.
Thử tư: Kết luận buổi diễn đàn: + Nhận xét tổng quan buổi diễn đàn;
+ Tổng hợp những nội dung đã được
đảng viên thảo luận, liên hệ;
+ Thống nhất những nhiệm vụ, giải
pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của cán bộ, đảng viên.
Thứ năm: Sau khi tổ chức Diễn đàn: Chi ủy xây dựng báo cáo kết quả tổ
chức Diễn đàn gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp. Hoàn chỉnh và ban hành kế
hoạch thực hiện “xây dựng ỷ thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ,
chăm lo đời sổng Nhân dân ” tại địa phương, đơn vị.
2. Đối với Diễn đàn chi bô “Nêu cao vai trò, trách nhiêm của cán bô,
đảng viên trong đẩu 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”
- Nội dung sinh hoạt:
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Thứ nhất: Đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm,
biểu hiện đã nhận diện trong Diễn đàn trước.
Thứ hai: Gợi ý một số biểu hiện được nêu trong NQ TW4 khóa XII về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đảng viên thảo luận, liên hệ (được cụ thể hóa
thành 82 biểu hiện nhỏ theo phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 16HD/BTCT\V, ngày 24/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là các biểu
hiện theo số thứ tự 7,10,11,13,15,18,29,36,40,41,42,47,48,59).
Thứ ba: Đảng viên thảo luận, liên hệ có hay không các biếu hiện cấp ủy
nêu ra. Nêu những biểu hiện khác đảng viên trong chi bộ cần nhận diện, liên
hệ, cảnh giác.
Thứ tư: Ket luận buổi diễn đàn: + Nhận xét tổng quan buổi diễn đàn;
+ Nêu những biếu hiện đã được đảng
viên thảo luận, liên hệ và nguyên nhân của những biếu hiện đó;
+ Thống nhất những nhiệm vụ, giải
pháp phòng ngừa, khắc phục các biểu hiện đối với đảng viên trong chi bộ.
Thứ năm: Sau khi tổ chức Diễn đàn: Chi ủy xây dựng kế hoạch phòng
ngừa, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện đã được nhận diện qua Diễn đàn,
đồng thời báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp.
II. TỔ CHỨC THựC HIỆN
I. Đối với đảng ủy cấp trên

CO’ sỏ’:

- Trên cơ sở Kế hoạch số 47-KH/TƯ của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 36HD/BTGTU, ngày 17/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn
này xây dựng kế hoạch và tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong năm 2019
dam bảo nội dung yêu cầu (Trong thảng 4 hoặc tháng 5/2019 tổ chức Diễn
đàn chuvên đề Chỉ thị 05-CT/TW; trong quỷ III/2019 tổ chức Diễn đàn về
Nghị quyết Trung ương 4 khỏa XII).
- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ tổ
chức Diễn đàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để
nâng cao chất lượng Diễn đàn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình
thức.
- Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc phối hợp các ban đảng liên quan trong công tác tham mưu chỉ đạo,
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kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai Diễn
đàn về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào tháng 6 và tháng 11/2019 để tổng hợp
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Đối vói Đảng ủy CO’ sở:
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ triển khai thực hiện. Phân
công đảng ủy viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ chi ủy trong việc xây dựng
kịch bản chưcmg trình và kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách
làm hay, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Diễn đàn.
- Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan nội dung Diễn đàn.
3. Đối vói Chi ủy, Bí thu’ chi bộ:
- Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung yêu cầu, chương trình; xây
dựng kịch bản chi tiết của 2 Diễn đàn nêu trên để đảm bảo chủ động, linh
hoạt trong điều hành.
- Dành thời lượng thỏa đáng để đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ.
- Sau Diễn đàn, nghiên cứu đưa các kết quả, kết luận tại Diễn đàn vào
nội dung sinh họat tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Nơi nhân:
- TT Tỉnh ủy (dể b/c),
- Các Ban Đảng, VPTU,
- TT các huyện, thị, thành uỷ, ĐU trực thuộc,
- Ban TG các huyện, thị, thành ủy;
TH các Đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu PTT-BC-XB, VT BTG.^3

Hồ Đại Nam

