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Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện
Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X)
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______ —Thưc hiện Công văn số 5396-CV/BTGTW ngày 6/11/2018 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của
Ban Bí thư (khóa X) về “ban hành Quy chế phổi hợp giữa ban tuyên giảo các cẩp
' j ú | ’ . với cơ quan quản lý cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kỉnh tế - xã
hôi, giải quyết các vẩn đề bức xúc của nhân dân ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị
\ , S ) / ^ c a c huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các câp ủy, các đơn vị
trực thuộc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW (theo hướng dẫn
gửi kèm) và gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/01/2019.
*

Đề nghị các địa phương', đơn vị nghiêm túc .triển khai thực hiện*/.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT.

HƯỚNG DẪN
TỔNG KẾT 10 NĂM TH ựC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 221-QĐ/TW
(kèm theo Công văn sốỆkp-CV/BTGTU, ngày { tháng 12 năm 2018)

A. HƯỚNG DẪN NỘI DƯNG BÁO CẢO TÔNG KẾT
Báo cáo kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 22I-QĐ/TW, ngày 27 tháng 4
năm 2009 của Ban Bí thư (khóa X) cần bám sát nội dung phối hợp, trách nhiệm, phương
thức, chỉ đạo phối hợp được nêu trong Quyết định để đánh giá những việc đã làm được,
chưa làm được và nguyên nhân, trong đó nêu rõ:
1. Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết
định số 221-QĐ/TVV của cấp ủy, cơ quan, đơn vị
- Việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Quyết định; những văn bản của cấp
ủy đã ban hành liên quan đến triển khai, tổ chức, thực hiện Quyết định; đánh giá nhận thức
cùa cấp ủy đảng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối họp giữa ban
tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
- Công tác tham mưu, chỉ đạo hiển khai thực hiện Quyết định số 221- QĐ/TW; vai
trò chủ trì của ban tuyên giáo và sự chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc
phối họp ^iải quyết công việơ và phát huy sức mạnh của mỗi cơ quan*trong triển khai kể *
hoạch phát triển kinh tể - xã hội và giải quyết bức xúc của nhân dân.
2. Đánh giá thực trạng công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ
quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kỉnh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, bao gồm:
- Kết quả công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp
tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
- Việc cung cấp cho ban tuyên giáo những nội dung chính của các dự án, đề án có
tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân để ban tuyên giáo chỉ
đạo, định hướng tuyên truyền. Việc tổ chức họp báo để thông báo tình hình, chủ trương,
biện pháp hoặc kết quả giải quyết các bức xúc của nhân dân. Báo cáo về công tác giao ban,
công tác phối họp...
- Công tác đề xuất chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác tư tưởng ừong quá trình
triển khai các dự án, đề án thuộc các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm.
- Kết quả công tác phối họp tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến khiếu
nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ công dân; trong xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhân tố
mới, điển hình tiên tiến.
* Đánh giá chung: Ket quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên
nhân, bài học kinh nghiệm qua thực hiện Quy chế của địa phương, đơn vị.
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3. Phương hướng, giải pháp
- Phương hướng phối hợp trong thời gian tới của địa phương, đơn vị
- Những giải pháp khắc phục hạn chế, yểu kém.
4. Đề xuất, kiến nghị
- Đề xuất những vấn đề sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù họp.
- Đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBNĐ
tỉnh; với các sở, ngành; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội.
B. LỘ TRÌNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT
I. Cấp xã và tương đương: Không tổ chức Hội nghị tổng kết.
Ban tuyên giáo của cấp ủy hoặc cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của cấp ủy
phối họp với ủy ban nhân dân, các ủy viên ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng báo cáo
đánh giả tình hình thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ở cơ sở, gửi ban tuyên giáo cấp
huyện và tương đương.
Thời gian: Tháng 12/2018.
II. Cấp huyện và tương đương: Không tổ chức Hội nghị tổng kết.
Ban tuyên giáo củằ cấp ủy phối họp vơi ủy ban nhân dân, cầc cơ quan chuyên môn
trực thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp xây dụng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết
định số 221-QĐ/TW, gửi Báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thời gian: Tháng 01/2019.

