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I- PHẦN THỨ NHẤT: Đánh giá 
tình hình thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

Đề nghị cho ý kiến:
1. Về bối cảnh tình hình:
Bối cảnh tình hình trong quá trình 

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (cần 
nêu rõ những thuận lợi, khó khăn 
hay chỉ cần nêu khái quát như trong 
dự thảo).

2. Về phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội:

- Những thành tựu và hạn chế, yếu 
kém (cần chỉnh lý, bổ sung, thêm, bớt 
những vấn đề gì?).

- Nhận định: “Kinh tế phát triển 
nhanh nhưng chưa thật bền vững; 
chất lượng tăng trưởng còn thấp; cơ 
cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển 
dịch chậm; một số chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề 
ra như: tốc độ tăng tổng sản phẩm, 
tốc độ tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp, dịch vụ…” (đồng ý, không 
đồng ý, vì sao?).

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 
- đối ngoại:

- Đánh giá thành tựu ở nội dung 2: 
“Huy động và phát huy tốt hơn sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị 
các cấp trong việc thực hiện nhiệm 
vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội” và nội dung 3 
“Công tác đối ngoại, hoạt động thông 
tin đối ngoại tiếp tục được tăng cường 
và mở rộng, góp phần thu hút được 

nhiều dự án đầu tư vào địa bàn” (cần 
chỉnh lý, bổ sung, thêm, bớt những 
vấn đề gì?).

- Nhận định hạn chế, yếu kém: 
“Công tác nắm bắt, dự kiến tình hình 
có lúc, có nơi chưa kịp thời nên việc 
đề xuất biện pháp ngăn chặn xử lý 
các tình huống liên quan đến quốc 
phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn 
còn lúng túng” (đồng ý, không đồng 
ý, vì sao?).

4. Về xây dựng hệ thống chính trị:
- Trong công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng: Kết quả triển khai, tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh (cần chỉnh lý, bổ 
sung, thêm, bớt những nội dung gì?).

- Đánh giá thành tựu trong công 
tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn 
thể (cần chỉnh lý, bổ sung, thêm, bớt 
những vấn đề gì?).

- Nhận định về 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 
chương trình, kế hoạch của tỉnh đối 
với các cấp, các ngành chưa đồng 
bộ, hiệu quả” (đồng ý, không đồng ý, 
vì sao?).

5. Đánh giá tổng quát:
- Nguyên nhân những hạn chế, yếu 

kém (đồng ý, không đồng ý, vì sao?).
- Nhận định: “Việc tổ chức thực hiện 

nghị quyết của Đảng có lúc còn chậm” 
(đồng ý, không đồng ý, vì sao?).

- Một số vấn đề rút ra qua 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội (cần chỉnh lý, 
bổ sung, thêm, bớt những vấn đề gì?).

II- PHẦN THỨ HAI: Phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 
X (2015-2020)

1. Dự báo tình hình: (cần bổ sung 
nội dung gì, có cần viết cân đối với bối 
cảnh tình hình trong phần thứ nhất của 
dự thảo báo cáo…).

2. Về kinh tế - văn hóa - xã hội:
- Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu 

cụ thể (phù hợp, không phù hợp, cần bổ 
sung nội dung gì?).

- Các chương trình đột phá (tiếp 
tục thực hiện hoặc đề xuất bổ sung 
chương trình gì cho phù hợp, đáp ứng 
tình hình thực tiễn của tỉnh trong 5 
năm tới).

- Định hướng phát triển về kinh tế- 
văn hóa - xã hội (kết cấu và nội dung 
ở các lĩnh vực… có phù hợp và sát với 
thực tiễn của tỉnh chưa? Cần bổ sung 
nội dung gì?).

Xác định: “Phấn đấu đến năm 2020, 
Bình Dương trở thành trung tâm công 

nghiệp lớn, có trình độ sản xuất ở tầm 
quốc gia và khu vực…” (khả thi, không 
khả thi, vì sao?).

- Nhiệm vụ và giải pháp đối với 13 
lĩnh vực về kinh tế - văn hóa - xã hội 
(cần chú trọng vấn đề nào, bổ sung, 
chỉnh lý nội dung gì?).

3. Củng cố và tăng cường quốc 
phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại:

- Vấn đề kết hợp chặt chẽ kinh tế - 
văn hóa - xã hội với quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại (đã thể hiện đầy đủ qua 
3 nội dung trong dự thảo báo cáo hay 
chưa? Cần bổ sung nội dung gì?).

4. Nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng bộ, chính 
quyền hiệu lực, hiệu quả và phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết:

- Phương hướng xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 
trong tình hình hiện nay được thể hiện 
trong dự thảo báo cáo (đã đầy đủ chưa, 
cần chỉnh lý. Bổ sung nội dung gì?).

TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG

Gợi ý một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị
Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh cần tập trung thảo luận

(Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 16-9-2014 và Công văn số 2316-CV/TU ngày 27-4-2015 của Tỉnh ủy)

động đối ngoại nhằm phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Củng cố và phát triển 
các mối quan hệ hợp tác hữu nghị đã 
được ký kết và tiếp tục mở rộng mối 
quan hệ hợp tác với các địa phương và 
các đối tác nước ngoài, tập trung vào 
một số quốc gia là đối tác chiến lược, 
đối tác toàn diện của nước ta, có trình 
độ công nghệ hiện đại. Duy trì và củng 
cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các 
cơ quan đại diện ngoại giao các nước; 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu 
quan ở Trung ương, địa phương và các 
cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam 
ở nước ngoài nhằm đẩy mạnh các hoạt 
động kinh tế đối ngoại và mở rộng các 
mối quan hệ hợp tác quốc tế. Chú trọng 
ngoại giao nhân dân, tăng cường công 
tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát 
huy nguồn lực của bà con Việt kiều, tạo 
điều kiện thuận lợi và khuyến khích 
kiều bào đóng góp cho đất nước trong 
phạm vi khả năng của mình và bằng 
những hình thức phù hợp với hoàn 
cảnh cụ thể.

C/ NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ 
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ, 
CHÍNH QUYỀN HIỆU LỰC, HIỆU 
QUẢ VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH 
ĐẠI ĐOÀN KẾT

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ lãnh đạo trong tình 
hình mới

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương phức, 
nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính 
thuyết phục, hiệu quả của công tác tư 
tưởng. Tiếp tục đổi mới công tác giáo 
dục lý luận chính trị, học tập, quán 
triệt nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng 
lý luận, cập nhật kiến thức mới cho 
cán bộ, đảng viên phù hợp với từng đối 
tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, 
hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, 
nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ 
chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối 
sống, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy của Đảng 
và hệ thống chính trị theo hướng tinh 
gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành. Hoàn thiện và 
thực hiện tốt chiến lược cán bộ trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ. Gắn công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ với công tác xây dựng chỉnh đốn 

Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI). Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ 
vững các nguyên tắc của Đảng, tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương. 

2. Xây dựng bộ máy chính quyền 
các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, 
thân thiện; đội ngũ cán bộ, công 
chức có phẩm chất đạo đức, năng 
lực chuyên môn, tinh thần trách 
nhiệm phục vụ nhân dân; nâng cao 
hiệu quả hoạt động thực thi và bảo 
vệ pháp luật

Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn 
tỉnh đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết 
kiệm. Đổi mới cơ cấu, phát huy vai trò, 
chức năng, trách nhiệm, hiệu quả hoạt 
động của cơ quan dân cử các cấp; thực 
hiện kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý 
hành chính Nhà nước các cấp theo quy 
định, áp dụng các phương thức quản lý 
tiên tiến, nghiên cứu xây dựng mô hình 
chính quyền đô thị. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, 
quyết liệt các chương trình cải cách 
hành chính. Đổi mới và nâng cao hiệu 
quả công tác hoạch định chính sách, 
xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp 
luật, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, công 
khai, minh bạch. Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác tiếp công 
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức 
giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu 
nại phức tạp tồn đọng, kéo dài.

3. Tiếp tục phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng 
cao hiệu quả công tác dân vận, phát 
huy vai trò phản biện xã hội, góp ý 
xây dựng Đảng, chính quyền, phát 
triển kinh tế - xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tiếp tục tăng cường và đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng, quản 
lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
theo hướng tạo điều kiện để Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
chủ động trong hoạt động theo mục tiêu 
gần dân, sát dân hơn. Tiếp tục đổi mới 
nội dung và phương thức hoạt động Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể phù hợp 
với tình hình mới. Xây dựng và thực 
hiện chương trình giám sát, phản biện xã 
hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền một cách có hiệu quả. 
Tăng cường công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý 
tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn 
viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế 
hệ trẻ, lực lượng công nhân. 

BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA IX)

PHỤ TRƯƠNG

Báo cáo chính trị tại Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X 
(bản tóm tắt) này còn được đăng 
tải trên báo Bình Dương điện tử, 
tại địa chỉ: www.baobinhduong.vn. 
Mời bạn đọc truy cập. Mọi ý kiến 
đóng góp gửi qua đường bưu điện, 
xin vui lòng gửi về địa chỉ: Báo 
Bình Dương, 543 Lê Hồng Phong, 
phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương hoặc địa chỉ 
email: toasoan@baobinhduong.vn; 
baobinhduongdientu@gmail.com.


