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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH  

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 27  - CT/Th.U 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    TP. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2021               

 

                   

CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt,  

học tập, triển khai nghị quyết của Đảng 

----- 

 

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, thực hiện 

tốt công tác quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng gắn với tình hình 

thực tiễn của Thành phố và các địa phương, đơn vị. Cách thức tổ chức hội nghị 

quán triệt, học tập nghị quyết từng bước được đổi mới, phù hợp với đối tượng và 

nội dung của văn bản cần triển khai. Đội ngũ báo cáo viên được quan tâm lựa 

chọn, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ. Vai trò, trách nhiệm 

của cấp ủy và cả hệ thống chính trị được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát việc 

tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn 

vị được tăng cường… Hầu hết nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, 

góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của địa phương. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quán triệt, học tâp̣, triển khai nghị quyết 

của Đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Việc quán triệt, tuyên truyền có 

lúc còn hình thức; phương thức, nội dung chậm được đổi mới; chất lượng, hiệu quả 

chưa cao. Năng lực của một số báo cáo viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc 

xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện ở một số địa phương, đơn vị 

chưa sát với tình hình thực tế, chất lượng, tính khả thi không cao. Công tác kiểm 

tra, giám sát việc triển khai thực hiện chưa thường xuyên, nhất là ở cơ sở. Việc sơ, 

tổng kết nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng 

mức, còn có biểu hiện đối phó, không thực chất; sau sơ kết, tổng kết không có giải 

pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm... 

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học 

tập, triển khai nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, Ban Thường  vụ Thành ủy  

yêu cầu các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các ban, 

ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao vai trò trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, tuyên 

truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ 

chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn 

thành chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 

địa phương, đơn vị. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
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Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh 

về công tác chính trị, tư tưởng như: Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 

09-NQ/TU ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới… 

2. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương, 

thiết thực, hiệu quả. Đa dạng hóa hình thức, phương thức theo hướng kết hợp quán 

triệt trực tiếp với trực tuyến, phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp, 

khắc phục sự khô cứng, hình thức trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. 

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất như hệ thống phòng họp trực tuyến, loa máy, cung 

cấp tài liệu phù hợp với đối tượng học tập nghị quyết. Thường xuyên rà soát, kiện 

toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy thành phố; tổ chức các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. 

3. Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

trong việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng; phát huy tinh thần tự học tập, 

tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ nghị quyết đề ra; xây dựng mô hình sổ tay học tập nghị quyết để 

nhân rộng, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế 

công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. 

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, cấp ủy cơ sở, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt, 

triển khai nghị quyết của Đảng; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện 

nghiêm túc. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị 

quyết đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đột phá, phù hợp với mục tiêu, quan điểm, 

nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, điều 

kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.  

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập, 

triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng thường xuyên, sâu sát, kịp 

thời, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới cách thức kiểm tra nhận thức, kết quả học tập, 

nghiên cứu của cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, đánh giá đúng thực 

chất; kết quả quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một 

trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán 

bộ, đảng viên hằng năm. 

6. Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến đoàn viên, 

hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, thiết thực, hiệu 

quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; cổ vũ, nhân rộng 

các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo diễn đàn rộng rãi tập hợp ý kiến của đông 

đảo các tầng lớp nhân dân góp ý đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết của 

Đảng. 

7. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban 

Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố và các cơ quan liên 

quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo 

Ban Thường vụ Thành ủy. 
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Trưởng các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn 

tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc địa phương mình phụ trách thực 

hiện tốt các nội dung Chỉ thị. 

Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến chi bộ. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thường trực Thành ủy;  

- TT HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Các ban đảng, UBKT, VP Thành ủy, Trung tâm     

Chính trị thành phố; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố; 

- Các TCCS đảng trực thuộc; 

- Các đồng chí Thành ủy viên; 

- Lưu VP, TG. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

             Dương Tất Thắng 
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