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lượng sinh hoạt của các tổ chức 
Đảng tiếp tục được nâng lên, bảo 
đảm sự lãnh đạo, tính giáo dục, tính 
chiến đấu và quản lý đảng viên ngày 
càng tốt hơn. Công tác bảo vệ chính 
trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện 
thường xuyên. Công tác kiểm tra, 
giám sát được cấp ủy các cấp trong 
tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. 
Hoạt động chất vấn trong Đảng bước 
đầu được triển khai thực hiện dần đi 
vào nền nếp, góp phần tích cực vào 
việc mở rộng dân chủ và nâng cao 
tính tự phê bình và phê bình trong 
sinh hoạt Đảng.

2. Chính quyền các cấp tiếp tục 
được củng cố, kiện toàn, hoạt động 
thực thi và bảo vệ pháp luật được 
tăng cường

Tỉnh ủy đã tập trung kiện toàn bộ 
máy chính quyền các cấp theo hướng 
tinh gọn, hiệu quả đáp ứng quá trình 
công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại 
hóa của tỉnh. 

Công tác cải cách hành chính đạt 
được nhiều tiến bộ với nhiều mô 
hình sáng tạo như đưa vào vận hành 
Trung tâm Hành chính tập trung 
tỉnh, Trung tâm Hành chính công, 
cùng với việc tổ chức một cửa cấp 
huyện, cấp xã. Chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức được 
tăng cường, tạo sự tin tưởng, hài 
lòng cho người dân và doanh nghiệp 
đối với chính quyền.

Hoạt động của HĐND và UBND 
các cấp bảo đảm đúng theo quy định 
của pháp luật, phát huy dân chủ cơ 
sở, phát huy tốt vai trò của hệ thống 
thanh tra nhân dân trong giám sát, 
kiểm tra việc thi hành pháp luật; việc 
kiện toàn bộ máy và nâng cao chất 
lượng hoạt động của các cơ quan 
tư pháp được quan tâm thực hiện 
và đạt kết quả tốt. Công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật trong thực thi công 
vụ, phòng, chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp 
tục chuyển biến tích cực. 

  3. Công tác dân vận, Mặt trận 
và các đoàn thể tiếp tục được đổi 
mới, hướng mạnh về cơ sở

Tăng cường và đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới. Nội dung, 
phương thức lãnh đạo được đổi mới, 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực 
lượng, hướng mạnh về cơ sở, phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, 
quan tâm chăm lo quyền lợi chính 
đáng của đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp nhân dân, gắn kết lợi ích của 
từng đối tượng với các phong trào 
hành động cách mạng; tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục 
truyền thống, lý tưởng cách mạng 
cho đoàn viên, hội viên, nhất là thế 
hệ trẻ; tập hợp đoàn viên, hội viên 
và nhân dân với nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú, đã huy động đông 
đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 
các cuộc vận động, phong trào thi đua 
yêu nước, tham gia giám sát và phản 
biện xã hội, xây dựng Đảng, chính 
quyền, tạo sức mạnh to lớn góp phần 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
ngày càng vững mạnh.  

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM
Chất lượng, hiệu quả, tính chiến 

đấu của công tác tư tưởng còn hạn chế, 
việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư 
luận có lúc chưa kịp thời. Việc tuyên 
truyền nghị quyết, chỉ thị, chủ trương 
của Đảng trong đoàn viên, hội viên và 
nhân dân, nhất là lực lượng công nhân 
còn hạn chế, chưa hiệu quả. Việc học 
tập và làm theo Bác tuy có sự chuyển 
biến, nhưng chưa đều, chưa thật sự đi 
vào chiều sâu, ở một số địa phương, 
đơn vị, còn mang tính hình thức. 

Việc triển khai thực hiện các 
nhóm giải pháp được nêu trong Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn 
chậm, chưa đồng bộ. Trong công 
tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý có việc triển khai còn chậm. 
Công tác xây dựng tổ chức Đảng và 
phát triển đảng viên trong các doanh 
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn 
hạn chế; mô hình quản lý, phát triển 
tổ chức Đảng trong doanh nghiệp các 
khu công nghiệp chậm được đổi mới. 
Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, 
có nơi còn chưa rõ trọng tâm, trọng 
điểm, hiệu quả chưa cao.

Một số ngành, địa phương chưa 
thật sự quyết liệt trong triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp; tính 
chủ động và phối hợp của các cấp, 
các ngành trong việc nắm bắt, tham 
mưu, xử lý những vấn đề phát sinh đôi 
lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời. 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc 
triển khai thực hiện các chương trình, 
kế hoạch của tỉnh đối với các cấp, các 
ngành chưa đồng bộ, hiệu quả. Việc 
phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị chưa bảo đảm thường xuyên. Công 
tác cải cách thủ tục hành chính gắn với 
nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, 
công chức tuy được quan tâm chỉ đạo 
thực hiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu 
cầu đặt ra, vẫn còn gây phiền hà cho 
người dân và doanh nghiệp. 

Vẫn còn một vài cấp ủy chưa quan 
tâm đúng mức công tác dân vận, nhất 
là công tác dân vận của chính quyền. 
Công tác tuyên truyền, định hướng 
chính trị, nắm tình hình tư tưởng, tâm 
trạng đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân chưa thường xuyên, kịp 
thời. Vai trò tham mưu của một số 
đoàn thể còn hạn chế. Công tác tổ chức 
tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên 
vào tổ chức còn thấp so với yêu cầu, 
còn chạy theo chỉ tiêu, chưa bền vững; 
một số phong trào, cuộc vận động còn 
hình thức, chất lượng chưa cao. Việc 
tham gia giám sát và phản biện xã hội 
chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác 
xây dựng lực lượng nòng cốt chính 
trị trong Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể, trong chức sắc tôn giáo còn  
lúng túng.  

D/ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 
1. Về kết quả đạt được và những 

tồn tại, hạn chế
Trong nhiệm kỳ, dù tình hình thế 

giới có nhiều biến động, diễn biến 
phức tạp, tình hình trong nước còn 
nhiều khó khăn, song các cấp ủy 
Đảng, chính quyền của tỉnh đã lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh, các Nghị quyết, chủ trương của 
Trung ương về phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 
và các giải pháp kiềm chế lạm phát, 
ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an 
sinh xã hội, tháo gỡ vướng mắc, thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh, cùng với 
sự phối hợp, nỗ lực của toàn quân, 
toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, 
kết quả đạt được khá toàn diện, lạm 
phát được kiềm chế, kinh tế tiếp tục 
duy trì mức tăng trưởng cao, khó 
khăn của doanh nghiệp từng bước 
được tháo gỡ, an sinh xã hội được 
bảo đảm, quốc phòng - an ninh được 
giữ vững. Tiềm lực và khả năng cạnh 
tranh thương hiệu của tỉnh được cải 
thiện rõ rệt, Bình Dương đang thuộc 
nhóm tỉnh dẫn đầu thành công trong 
sự nghiệp đổi mới.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có 
nhiều chuyển biến tích cực. Sức chiến 
đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ 
tiếp tục được nâng lên. Việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh tiếp tục được đẩy mạnh cùng 
với việc kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng 
đã tạo chuyển biến tích cực trong công 
tác xây dựng Đảng, tinh thần trách 
nhiệm, tác phong trong công tác và 
ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối 
sống của cán bộ, đảng viên được nâng 
lên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân ổn định, tin 
tưởng vào đường lối đổi mới và sự 
lãnh đạo của Đảng trước những khó 
khăn của đất nước, đồng thuận với các 
chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Các cấp chính quyền có nhiều cố 
gắng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 
quả trong quản lý điều hành, tập trung 
giải quyết các vấn đề bức xúc, có bước 
đột phá trong cải cách hành chính 
được nhân dân và doanh nghiệp ủng 
hộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể tiếp tục phát triển chất 
lượng, đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, 
là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với 
nhân dân, góp phần ổn định tình hình 
chung của địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đạt được, còn những hạn chế, yếu 
kém như: một số chỉ tiêu chủ yếu phát 
triển kinh tế - xã hội chưa đạt Nghị 
quyết đề ra; một số yếu kém tồn tại 
nhiều năm vẫn chưa được khắc phục; 
chất lượng, hiệu quả, tính chiến đấu 
của một số tổ chức Đảng còn hạn chế; 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trên một số lĩnh vực còn yếu; hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chất lượng chưa cao. 

2. Về nguyên nhân những hạn 
chế, yếu kém

Ngoài những nguyên nhân khách 
quan như: kinh tế thế giới phục hồi 
chậm, nền kinh tế trong nước gặp 
nhiều khó khăn; diễn biến phức tạp 
của tình hình trên biển Đông đã tác 
động đến tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và 
an toàn xã hội của tỉnh; dân số cơ học 
tiếp tục tăng nhanh gây áp lực cho 
việc giải quyết việc làm, nhà ở, bảo 
đảm an sinh xã hội và an ninh, trật 
tự; các quy định pháp luật trên một 
số lĩnh vực còn chưa hoàn chỉnh, có 

phần chồng chéo; một số luật, nghị 
định mới chậm triển khai gây khó 
khăn cho địa phương trong quản lý, 
điều hành...  Chủ yếu vẫn do nguyên 
nhân chủ quan, đó là:

- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 
của Đảng có lúc còn chậm, công tác 
triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
thực hiện và sơ kết, tổng kết còn hạn 
chế. Một số ngành, địa phương chưa 
phát huy tính năng động, sáng tạo và 
quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

- Công tác quản lý nhà nước trên 
một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, 
hiệu lực, hiệu quả chưa cao, còn 
gây khó khăn cho người dân, doanh 
nghiệp. Việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, xử lý công việc của một vài 
cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, 
chưa sâu sát thực tế, chưa thật sự 
trách nhiệm và thiếu phối hợp xử lý 
đồng bộ. Khả năng phân tích, dự báo 
tình hình, xử lý một số vụ việc phát 
sinh còn hạn chế.

- Năng lực, tinh thần trách nhiệm 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức chưa đáp ứng 
yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính 
đôi lúc chưa thực hiện nghiêm túc.

3. Một số vấn đề rút ra qua 5 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội

Một là, tập thể Ban Thường vụ, 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn 
kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, 
vận dụng linh hoạt các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, để cụ thể 
hóa thành những cơ chế, chính sách 
phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương; huy động sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị và các tầng 
lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Hai là, kiên trì đổi mới, bám sát 
mục tiêu đưa Bình Dương thành thành 
phố trực thuộc Trung ương trước năm 
2020; quyết tâm cao trong chỉ đạo thực 
hiện các khâu đột phá. Hoàn thiện và 
phát huy hiệu quả của hệ thống kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo 
hướng đồng bộ, văn minh.

Ba là, tiến hành đồng bộ việc nâng 
cao chất lượng công tác quy hoạch, kế 
hoạch, dự báo đi đôi với điều hành chủ 
động, quyết liệt, sát thực tế, có trọng 
tâm, trọng điểm; bảo đảm hiệu lực, hiệu 
quả và tích cực, chủ động trong công 
tác đối ngoại, xây dựng hình ảnh Bình 
Dương để thu hút đầu tư; quan tâm tới 
lợi ích của doanh nghiệp, cải cách thủ 
tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, 
người dân. Chú trọng nâng cao dân trí; 
bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, thực 
hiện tốt chính sách thu hút người tài để 
có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
lao động đáp ứng được yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Bốn là, xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị các cấp trong sạch, vững 
mạnh, chính quyền năng lực, hiệu lực, 
hiệu quả, năng động, sáng tạo, minh 
bạch; tập trung giải quyết có hiệu quả 
những vấn đề bức xúc liên quan đến 
đời sống của nhân dân và yêu cầu sản 
xuất, kinh doanh; đồng thời, quan tâm 
thực hiện tốt, có hiệu quả các chính 
sách bảo đảm an sinh xã hội, tập trung 
nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống 
nhân dân, giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, nên đã tạo được sự đồng thuận 
cao trong xã hội.

PHỤ TRƯƠNG


