


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 

--- 

 

I- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

1- Đặc điểm, tình hình chung 

- Đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị ảnh hưởng đến việc nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên. 

- Tình hình tổ chức đảng, đảng viên, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, công chức ở cơ sở. 

2- Việc lãnh đạo, triển khai 

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập 

Nghị quyết; công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức 

nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết. 

- Các văn bản cụ thể hóa của cấp ủy (nghị quyết đề án/chương trình hành 

động/kế hoạch/văn bản chỉ đạo/hướng dẫn...) để tổ chức thực hiện Nghị quyết (Nêu 

rõ những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc nghiên cứu, quán triệt, học 

tập, triển khai thực hiện Nghị quyết) 

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức 

tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. 

-Việc giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, 

đảng viên cơ sở. 

- Công tác dự báo tình hình, kịp thời thông tin có định hướng của Đảng cho 

cán bộ, đảng viên (đã thực hiện chưa? việc làm cụ thể là gì? kết quả đạt được?). 

- Thực trạng và các giải pháp khắc phục các biểu hiện phai nhạt lý tưởng 

cách mạng, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung  bình chủ 

nghĩa của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền 

xuyên tạc, phản động để thực hiện "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch 

(nêu các biện pháp cụ thể đã mang lại hiệu quả thiết thực). 

- Các giải pháp xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng 

bộ; công tác nắm tình hình tư tưởng, phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm về 

đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. 
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2- Về hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo 

hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh 

đạo các tổ chức chính trị - xã hội 

- Kết quả việc hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở 

đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - 

xã hội theo các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình hoàn thiện tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua? Nguyên nhân? 

3- Về thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh 

cán bộ ở cơ sở. 

- Kết quả, ưu điểm, hạn chế việc thực hiện thống nhất chủ trương thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị hoặc một đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư 

cấp ủy. 

4- Về nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt 

động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng khắc phục tính hình thức, đơn điệu 

trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 

- Các giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính 

trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay. 

- Kết quả xây dựng, rà soát, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp 

ủy cơ sở. 

- Kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt 

chi bộ; nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 

khóa XII. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ; thực trạng chất lượng sinh hoạt hiện nay của các loại hình chi bộ? 

5-  Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên  

- Kết quả kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và 

việc xử lý đảng viên vi phạm, kể cả những đảng viên 2 năm liền xếp loại vi phạm 

tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ đưa ra khỏi đảng. 

- Việc đăng ký phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ với cấp ủy cấp trên của tổ 

chức cơ sở đảng; việc xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên hàng năm; việc đổi 

mới nội dung và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 

đảng viên hằng năm. 

- Việc đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. 

Ngoài 5 nhóm giải pháp nêu trên đề nghị cấp ủy cơ sở đánh giá kết quả thực 

hiện những giải pháp khác chưa nêu trong Nghị quyết nhằm nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 



3 

đảng viên để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương 

và Bộ Chính trị. 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1- Những kết quả đạt được và ưu điểm  

2- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

3- Bài học kinh nghiệm 

Đề nghị cấp ủy cơ sở trong quá trình đánh giá cần đối chiếu với các mục 

tiêu đã nêu trong Nghị quyết để khẳng định những kết quả đạt được ở mức độ nào? 

Thẳng thắn chỉ rõ những nội dung chưa thực hiện hoặc kết quả còn hạn chế? Chỉ 

rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, 

IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT THỜI GIAN TỚI 

V- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1- Những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ, giải pháp nào 

mang tính đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nào là cấp bách? 

2- Những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên; nhiệm vụ, giải pháp nào mang tính đột phá, nhiệm vụ, giải 

pháp nào là cấp bách? 

3- Các kiến nghị, đề xuất khác. 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hưng Yên, ngày ... tháng 5 năm 2018

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)……..

*

Tổng 

số

Trình độ học vấn Trình độ LLCT

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
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(ký tên, đóng dấu)

Hưng Yên, ngày ... tháng 5 năm 2018

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CƠ SỞ

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

Nhiệm kỳ 2010 - 2015

TT
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Đào tạo CM Bồi dưỡngĐào tạo LLCTBồi dưỡngĐào tạo CM

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chức danh

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH


