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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm việc thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU, ngày 22/3/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của
chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để 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”
----Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc sơ kết 5 năm việc thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tổ chức Diễn đàn với chủ đề: “Vai trò
của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để 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” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 47-KH/TU),
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả triển
khai thực hiện sau 5 năm như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định
số 1405-QĐ/TU, ngày 26/6/2019 của Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối
các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; chính thức đi vào hoạt động
từ 01/7/2019. Hiện nay toàn Đảng bộ có 84 tổ chức cơ sở Đảng (46 Đảng bộ và 38
Chi bộ cơ sở); 12 Đảng bộ bộ phận và 335 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với
4.982 đảng viên (tính đến ngày 20/3/2022).
2. Những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện công tác xây dựng Đảng
và thực hiện Kế hoạch ở Đảng bộ Khối
2.1. Thuận lợi
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Diễn đàn “Vai trò của
chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để 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”, Đảng ủy Khối luôn nhận được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của các
Ban Đảng Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn các cơ
quan trong Khối và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh trong công tác xây
dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.
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Trong thời gian qua, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của
cấp trên được cấp ủy các chi, đảng bộ quan tâm, tích cực thực hiện. Việc thực hiện
Kế hoạch số 47-KH/TU được quan tâm chú trọng và bước đầu đạt được những kết
quả tích cực.
Hầu hết cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Đảng bộ Khối có
trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn nổ
lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt
Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh nên luôn ý thức rõ tầm quan trọng của chi bộ
Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để 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.
2.2. Khó khăn
Số lượng TCCS Đảng trực thuộc tăng lên, với nhiều loại hình khác nhau; đội
ngũ cấp ủy viên cơ sở đều kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc triển khai quán
triệt, thực hiện tổ chức Diễn đàn bởi đây là cách làm mới trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng.
Đối với Khối các cơ quan, số lượng chi bộ nhiều, phân bố ở các phòng, ban
chuyên môn nhưng số lượng đảng viên lại ít nên còn khó khăn trong việc tổ chức
sinh hoạt Diễn đàn.
Đối với Khối doanh nghiệp, một số đơn vị có địa bàn hoạt động rộng (kể cả ở
nước ngoài) nên việc tổ chức sinh hoạt Diễn đàn khó khăn, nhất là trong việc theo
dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện kế
hoạch.
Tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid - 19 kéo dài phải thực hiện giãn cách nên
ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan và hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU
Xác định Kế hoạch 47-KH/TU là nhiệm vụ quan trọng, mang tính đổi mới và
dân chủ cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, xây dựng và ban hành
kế hoạch1, hướng dẫn2 triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đồng bộ và

1.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐUK, ngày 12/4/2017;
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐUK, ngày 24/4/2017 về tổ
chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội
bộ”.
2.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 07/8/2017
về tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy
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hiệu quả trong toàn Đảng bộ Khối. Cùng với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liên quan đến việc triển khai
tổ chức Diễn đàn hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tuyên
giáo Đảng ủy Khối tham mưu lựa chọn 05 chi bộ tổ chức diễn đàn sinh hoạt điểm3;
xây dựng và ban hành hướng dẫn4 tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ hàng năm để
triển khai đến các TCCS đảng trực thuộc; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ
sở đảng trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và tình hình sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một
cách phù hợp, hiệu quả.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn5 cấp ủy các TCCS Đảng
tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo
đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xây
dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện,
phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm; xây dựng kế hoạch
và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên; xử lý
nghiêm, kịp thời những trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Hàng năm,
căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy Khối đưa nội dung tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ vào các
cuộc kiểm tra, giám sát; nắm bắt tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá, ghi nhận
những kết quả đạt được; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt,
biểu dương các tổ chức đảng thực hiện việc tổ chức Diễn đàn đạt hiệu quả cao; lấy
việc tổ chức diễn đàn làm cơ sở, tiêu chí đánh giá, xếp loại TCCS đảng cuối năm.
Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy TCCS
Đảng trực thuộc đã phổ biến, quán triệt Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên
tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm
bảo theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên. Nhiều TCCS Đảng trực thuộc đã đưa nội
dung tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ vào chương trình công tác hàng năm của cơ
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””.
3.
Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Quản lý thị trường tỉnh, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chi bộ Điều hành
thông tin trực thuộc Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Thiên
Tân, Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị.
4.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTG ĐUK, ngày
15/2/2019 về tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2019.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK ngày
12/3/2018 về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2018; Hướng dẫn số 22-HD/BTGĐUK, ngày 29/01/2019 về
việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Hướng dẫn số 10HD/BTGĐUK, ngày 03/3/2020 về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020. Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK,
ngày 12/4/2021 về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021.
5.
Công văn số 35-CV/ĐUK, ngày 08/02/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc gợi ý một số nội
dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
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quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng việc tổ chức diễn đàn nhằm thực hiện hiệu
quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 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” gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về
“Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua đó làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên,
CCVC và người lao động lấy đó làm tiêu chí để học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản
thân. Nhờ vậy, nhận thức ngày càng được nâng lên, tư tưởng chính trị ổn định,
những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ khó hình thành.
2. Kết quả đạt được
2.1. Đánh giá chung về kết quả tổ chức Diễn đàn
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng trực
thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ cụ thể, rõ
ràng; phân công các đồng chí cấp ủy viên chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung,
chương trình kịch bản chi tiết và chủ động, linh hoạt trong điều hành Diễn đàn; sau
Diễn đàn đã kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo
tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp. Việc tổ chức Diễn đàn tại các TCCS Đảng đảm bảo quy trình
theo nội dung chương trình đề ra. Hầu hết các đồng chí Bí thư đã thể hiện được sự
vững vàng, linh hoạt trong nội dung báo cáo, gợi ý thảo luận, kết luận Diễn đàn,
tạo được không khí cởi mở, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Các đồng chí
đảng viên đã chủ động nghiên cứu tài liệu và đã trao đổi, thảo luận tích cực, tập
trung vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung các chuyên
đề; trao đổi và liên hệ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị mình; nhận diện, phân tích, đánh
giá, tìm nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác giáo dục, quản lý
cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Các chi bộ đã xây dựng kịch bản chi tiết, đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung và
hình thức tổ chức Diễn đàn, đồng chí Bí thư chi bộ đã phát huy được sự chủ động,
linh hoạt trong điều hành, có định hướng, gợi mở các ý kiến phát biểu và trao đổi
có trọng tâm, trọng điểm, giải đáp, tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Nội dung thảo
luận phong phú, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp để thu hút nhiều đảng viên bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tâm tư. Đồng
thời đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tạo cơ sở cho mỗi cán bộ,
đảng viên suy ngẫm, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá
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nhân cũng như tham gia góp ý cho người khác. Diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã góp
phần quan trọng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên ở
các chi bộ; góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong
công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.
Tại diễn đàn, các đảng viên đã mạnh dạn nêu cao tinh thần trách nhiệm tham
gia thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác. Các ý kiến tham gia tại Diễn đàn tập trung
thảo luận vào các biểu hiện thuộc 2 nhóm: suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống. Nổi bật lên những vấn đề cơ bản như: ngại học tập, nghiên cứu về lý luận
chính trị; thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; học tập nghị
quyết chưa nghiêm túc; họp không phát biểu nhưng bàn tán ngoài cuộc họp; tình
trạng lãng phí trong sử dụng tài sản công, giờ giấc làm việc…. Sau Diễn đàn, hầu
hết các chi bộ đều tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế
còn tồn tại trong đơn vị. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của đảng viên, nhằm tăng cường
công tác giáo dục chính trị, quản lý cán bộ, đảng viên để 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; các chi bộ đã xây dựng kế hoạch6 để khắc phục những biểu hiện mà
tại Diễn đàn đã được nhận diện.
Việc tổ chức Diễn đàn đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức tập thể cấp ủy
chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ,
thẳng thắn để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về
phê bình, chỉ trích nhau, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm trong việc đưa Nghị
quyết Trung ương đi vào cuộc sống. Đây là hình thức đem lại không khí mới trong
sinh hoạt đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình và đánh giá cao, là một bước đổi
mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình
trong Đảng. Góp phần nâng cao vai trò, tính chiến đấu của đảng viên trong công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Diễn đàn cũng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động của mỗi chi
bộ và mỗi đảng viên. Sau Diễn đàn, mỗi cấp ủy, chi bộ đã nhìn nhận lại sự lãnh
đạo, quản lý của chi bộ, từ đó triển khai các giải pháp đã đề ra để quản lý, giáo dục
đảng viên tốt hơn. Đối với cá nhân mỗi đảng viên, thay đổi rõ nét nhất là về tinh
thần, thái độ tham gia học tập lý luận chính trị, trách nhiệm với công việc7,...

6.

Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị; Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị; Đảng bộ Công ty Thủy điện
Quảng Trị; Đảng bộ Công ty NTHH MTV quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị;…
7
Một số đơn vị thực hiện có hiệu quả như: Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ Cơ quan Liên
đoàn lao động tỉnh, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ
Công ty Xăng dầu Quảng Trị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Đảng bộ Sở Giáo
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Thông qua Diễn đàn, cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ về tình hình, nguyên
nhân, nhận diện được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan
điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và những nội dung cơ bản, giá
trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình
hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có
trách nhiệm với công việc; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí,
quan liêu; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở
thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con
người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững lâu dài.
2.2. Kết quả cụ thể
- Sau 5 năm triển khai thực hiện, việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong
toàn Đảng bộ Khối dần đi vào nền nếp, thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên
nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết TW 4 khóa
XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% đảng viên tại các chi bộ đã viết bản đăng
ký và cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân hàng năm. Hầu hết các TCCS Đảng đã
hoàn thành việc tổ chức Diễn đàn theo quy định của cấp trên, số lượng đảng viên
tham gia diễn đàn đều đạt trên 95%. Kết quả cụ thể như sau:
+ Năm 2017: có 302/350 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức diễn đàn “Vai trò
của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, đạt 86,3%.
+ Năm 2018: có 349/349 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức diễn đàn thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, đạt 100%.
Có 344/349 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức diễn đàn “Nêu cao vai trò,
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 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”, đạt 98,6%.

dục và Đào tạo Quảng Trị, Đảng bộ Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, Chi bộ Cơ quan Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, Chi bộ Cơ
quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty TNHH MTV QLKT công trình Thủy lợi
Quảng Trị, Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Đảng bộ Đài Phát thanh –
Truyền hình tỉnh, Chi bộ Báo Quảng Trị, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng
Trị, Đảng bộ Công ty CP Thiên Tân Quảng Trị, Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị, Chi bộ Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh…
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+ Năm 2019: có 354/354 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức 02 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 Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” và diễn đàn “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng
viên 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”, đạt
100%.
+ Năm 2020: có 346/352 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức 03 diễn đàn sinh
hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Nêu
cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 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” và diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trong tình hình mới”, đạt 98,3%.
+ Năm 2021: có 357/357 chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức 02 diễn đàn sinh
hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị
quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình
mới”, đạt 100%.
- Trong quá trình tổ chức Diễn đàn, nhiều TCCS Đảng đã có những cách làm
hay, thuyết phục như: xem phim tư liệu về Bác, về công tác xây dựng đảng (diễn
đàn chỉ thị 05), khai thác phim tư liệu trong chương trình đối diện - VTV1 (diễn
đàn Nghị quyết 35), văn nghệ, ngâm thơ, kể chuyện chủ đề ca ngợi Đảng, Bác
Hồ,... sân khấu hóa diễn đàn, trình chiếu các video, slide về nội dung liên quan đến
chủ đề của diễn đàn nhằm tạo sự sinh động, hấp dẫn, thu hút sự tham gia tích cực
của các đảng viên. Một số đơn vị đã chủ động tổ chức diễn đàn bằng hình thức trực
tuyến, một số đơn vị lập các nhóm zalo gửi các tài liệu chuẩn bị trước cho diễn đàn
nhằm giúp đảng viên có sự chuẩn bị tham gia ý kiến sâu sát hơn8 từ đó dễ dàng
8.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lồng ghép tổ chức nhiều hình thức như xem phim tư liệu
về Bác, tổ chức diễn đàn sân khấu hóa bằng hình thức thi kể chuyện về Bác Hồ và biểu diễn văn nghệ; Chi bộ
Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức xem phim tư liệu về Bác, về công tác xây dựng đảng (diễn đàn chỉ
thị 05), khai thác phim tư liệu trong chương trình Đối diện - VTV1, phối hợp với Chi bộ thôn Tân Hiếu, Cam
Hiếu tổ chức diễn đàn gắn với hỗ trợ công trình phần việc xây dựng Nông thôn mới tại thôn; Đảng bộ Cơ quan
Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên xem chương trình chương trình Đối diện liên quan đến
nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, nghe các chuyên gia Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông triển
khai các nội dung, chuyên đề liên quan đến Chỉ thị 05-CT/TW từ đó phục vụ tốt cho việc tổ chức diễn đàn;
một số chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức diễn đàn thông qua hình thức trực
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trong việc khơi gợi ý kiến đóng góp, tiếng nói từ các đảng viên. Chính vì vậy, tại
diễn đàn, có nhiều vấn đề ở cơ sở đã được đảng viên chất vấn, tranh luận, từ đó đề
xuất nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả. Qua các năm, đa số các chi bộ đã tổ chức
diễn đàn theo chuyên đề riêng biệt; tuy nhiên trong năm 2020, 2021, do tình hình
mưa báo, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số chi bộ đã tiến hành
lồng ghép chuyên đề của diễn đàn trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng
tháng, đảm bảo thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. Bên cạnh đó, một số chi bộ có
số lượng đảng viên ít đã tiến hành tổ chức sinh hoạt ghép9 nhằm tạo không khí sôi
nổi, đưa ra nhiều ý kiến để trao đổi, thảo luận và thống nhất kết luận, xây dựng giải
pháp thực hiện, đảm bảo các diễn đàn được tổ chức hiệu quả.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ luôn được
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, chú trọng. Trong 5 năm qua, Ban Thường
vụ Đảng ủy Khối và Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành tổ chức các đoàn
kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức diễn đàn, việc xây dựng kế hoạch, giải pháp
khắc phục những hạn chế được đưa ra trong diễn đàn và kết quả đạt được sau khi
tổ chức diễn đàn ở các TCCS Đảng trực thuộc. Từ đó, giúp các TCCS Đảng đánh
giá đúng ưu điểm để phát huy, phát hiện những tồn tại, hạn chế để khắc phục nhằm
tổ chức thực hiện diễn đàn ngày càng có hiệu quả và thực chất hơn. Kết quả, tổ
chức được 07 đoàn kiểm tra10 và 01 đoàn giám sát11 ở 08 TCCS đảng trực thuộc.
Ngoài ra, thông qua các phiên làm việc, các cuộc kiểm tra, giám sát khác, Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối đều tập trung chỉ đạo các TCCS đảng quan tâm đẩy
mạnh việc tổ chức diễn đàn một cách có hiệu quả, đề ra nhiều giải pháp phù hợp,
thiết thực nhằm nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Sở,
Ban ngành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý
cán bộ đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các TCCS
Đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích
cực. Các hình thức như: sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai tuần đầu của
tuyến; một số đơnvị lập nhóm zalo gửi các tài liệu chuẩn bị trước cho diễn đàn như: Đảng bộ Công ty TNHH
MTV QLKT công trình Thủy lợi Quảng Trị, Đảng bộ Cục thuế tỉnh;…
9.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, Đảng bộ Công ty Thủy điện hàng năm tổ chức theo hình
thức chia thành 02 liên chi bộ sinh hoạt diễn đàn ghép với nhau; Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật sinh hoạt ghép
với Chi bộ Đoàn Luật sư;…
10. Năm 2019 kiểm tra Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trị; năm 2020 kiểm tra Đảng
ủy Sở Y tế, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Trị, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; năm 2021 kiểm
tra Đảng uỷ Sở Nội vụ, Đảng uỷ Trường Chính trị Lê Duẩn, Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường tỉnh.
11. Năm 2019 giám sát Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng Đường bộ Quảng Trị.
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tháng; đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; sinh hoạt chuyên đề tại
các chi, đảng bộ trực thuộc đã đi vào nền nếp, bài bản. Tình hình tư tưởng chính trị
của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tại các TCCS Đảng trực thuộc cơ
bản ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; vai trò của tổ chức Đảng được tăng
cường, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn được nâng cao; các
biểu hiện nói - làm trái với Nghị quyết của Đảng và những biểu hiện suy thoái về
đạo đức, lối sống được ngăn ngừa. Qua đó đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự
thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành tốt các
nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối đã tạo sự chuyển biến
trong nhận thức tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo được môi
trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo
luận, trao đổi, không nặng về phê bình, chỉ trích nhau, tạo được sự đồng thuận
trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại không khí
mới trong sinh hoạt đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao, là một
bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và
phê bình trong Đảng. Góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, tính chiến đấu của
đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau diễn đàn, mỗi cấp ủy chi
bộ đã nhìn nhận lại sự lãnh đạo, quản lý của chi bộ, từ đó triển khai các giải pháp
đã đề ra để quản lý, giáo dục đảng viên tốt hơn.
2. Hạn chế, nguyên nhân
2.1. Hạn chế
- Một số chi bộ tổ chức diễn đàn chưa đảm bảo theo đúng thời gian quy định
của cấp ủy cấp trên; chất lượng diễn đàn ở một số đơn vị còn chưa cao, còn nặng
về hình thức.
- Một số TCCS Đảng có số lượng đảng viên ít nên gặp khó khăn trong công
tác tổ chức Diễn đàn.
- Một số đảng viên chưa thực sự quan tâm đến diễn đàn; nội dung tham gia
diễn đàn chưa sát, chủ yếu phát biểu mang tính chất lý luận chung chung nên chất
lượng diễn đàn chưa cao.
- Công tác kiểm tra, giám sát tuy đã thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế số
lượng đơn vị được kiểm tra, giám sát so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
2.2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan
- Một số đơn vị có địa bàn hoạt động rộng (nhất là đối với các doanh nghiệp)
nên việc tập trung sinh hoạt diễn đàn còn gặp khó khăn.
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- Do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt kéo dài, dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nên một số đơn vị
triển khai việc tổ chức diễn đàn chưa đảm bảo theo đúng thời gian quy định.
* Nguyên nhân chủ quan
- Việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt sau khi Kế hoạch số 47-KH/TU ban hành là
việc làm mới nên một số đơn vị còn lúng túng trong cách thức tổ chức, nhất là thời
gian đầu mới triển khai thực hiện.
- Việc định hướng của một số cấp uỷ chi bộ cho đảng viên thảo luận chưa sát
với tình hình thực tế của chi bộ; chưa thực sự sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong
chỉ đạo, tổ chức thực hiện Diễn đàn.
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về việc tham gia diễn đàn có mặt
còn hạn chế, ý thức và tinh thần trách nhiệm chưa cao; chưa nghiên cứu kỹ nội dung
định hướng thảo luận của cấp ủy nên phát biểu biểu thiếu trọng tâm, không sát với
tình hình của cơ quan, đơn vị.
3. Bài học kinh nghiệm
- Để diễn đàn có hiệu quả, trước hết vai trò của Bí thư chi bộ - người điều
hành diễn đàn quyết định phần lớn thành công của diễn đàn. Đồng chí bí thư chi bộ
phải nắm vững nội dung diễn đàn, là người có năng lực điều hành chủ động, linh
hoạt, nắm chắc diễn biến tại diễn đàn để có sự điều chỉnh linh hoạt trong quá trình
tổ chức diễn đàn; có định hướng, khơi nguồn các vấn đề cần thảo luận, liên hệ sát
tình hình của đơn vị; gợi mở các ý kiến phát biểu, trao đổi có trọng tâm, trọng
điểm, giải đáp, tiếp thu trên tinh thần cầu thị.
- Quá trình tổ chức diễn đàn phải tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn
của cấp ủy cấp trên. Có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung của diễn đàn và thực
hiện đúng trình tự kịch bản, từ sự phân công trách nhiệm tổ chức, chuẩn bị các nội
dung, điều hành thảo luận...đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra.
- Nội dung thảo luận phải phong phú, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để thu hút
nhiều đảng viên bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tâm tư.
- Cán bộ, đảng viên cần có sự nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến trước khi tham
gia diễn đàn một cách nghiêm túc; tại diễn đàn cần trao đổi một cách thẳng thắn,
cởi mở với tinh thần xây dựng, góp ý chân tình cho đồng chí, đồng nghiệp, không
lợi dụng để chỉ trích nhau, phải phát huy vai trò của đảng viên trong tự liên hệ,
tránh rụt rè, ngại va chạm; mạnh dạn chỉ ra các biểu hiện được Trung ương nhận
diện trong Chi bộ mình, nhận diện ở từng mức độ, cấp độ cũng như đưa ra các
sáng kiến, giải pháp để chấn chỉnh thực hiện trong thời gian tới.
- Sau diễn đàn cần chú trọng đưa nội dung đã nhận diện tại diễn đàn vào sinh
hoạt thường xuyên của chi bộ; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, giải pháp đề ra

11
phải thiết thực, dễ thực hiện và có phân công kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện
của đảng viên, gắn kết quả tự soi, tự sửa của đảng viên vào sinh hoạt chi bộ định
kỳ; có động viên nhắc nhở, phê bình đảng viên không rèn luyện tốt. Diễn đàn tổ
chức lần sau phải đánh giá được những kết quả đã được khắc phục, sửa chữa để chỉ
ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Giao trách nhiệm cụ thể cho tập
thể, cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các giải pháp đã được
đưa ra trong diễn đàn.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI
Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục
quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy, về mục
đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ nhằm
thực hiện ngày càng tốt hơn Kế hoạch 47-KH/TU. Trong đó tập trung vào một số
giải pháp sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy,
cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của Kế
hoạch 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI gắn với
thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, Kết luận
số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới”, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của
Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”.
- Tiếp tục bám sát các Kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy liên quan đến việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ để tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc chủ động triển khai thực hiện Diễn đàn theo
đúng kế hoạch cấp trên đề ra. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi
bộ, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU, tiếp tục đưa việc tổ chức sinh
hoạt chuyên đề, tổ chức Diễn đàn sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ Đảng đi vào nền nếp,
thực sự trở thành công việc tự giác và thường xuyên của các chi bộ trực thuộc.
- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc đổi mới,
nâng cao chất lượng tổ chức Diễn đàn nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư
tưởng; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để
chỉ đạo kịp thời, chủ động phòng chống, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khuyến khích việc tổ chức Diễn đàn bằng các
hình thức mới, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị như sâu
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khấu hóa, sinh hoạt trực tuyến, tổ chức đối thoại,... nhằm tạo sự sinh động, hấp
dẫn, thu hút sự tham gia tích cực của các đảng viên.
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ có số lượng đảng viên ít thực hiện việc
tổ chức diễn đàn theo hình thức sinh hoạt ghép nhằm tạo không khí sôi nổi, đảm
bảo các diễn đàn được tổ chức hiệu quả và theo đúng kế hoạch của cấp trên.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Diễn đàn
“Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên để ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; thực hiện
nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Người đứng đầu và từng cán bộ, đảng
viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp mình quản lý.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU, ngày
22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tổ chức Diễn đàn “Vai trò
của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để 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” của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
tỉnh.
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