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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/9/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh v ề  nâng cao chất lượng tổ chức CO’ sở đảng
và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 
2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 07-NQ/TU); Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU 
ngày 17/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 
số 07-NQ/TU ngày 22/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất 
lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021 -  2025; để thông tin, tuyên 
truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo định hướng chính trị, đạt kết quả 
cao. Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, 

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong tình hình mới nói chung và nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên nói riêng.

2. Tuyên truyền sâu rộng, tạo hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện quan 
điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng bộ tỉnh về xây 
dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền 
kết quả và những nỗ lực của cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng 
ngày càng trong sạch, vững mạnh.

3. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng 
tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
Tập trung tuyên truyền kết quả đạt được, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và 

các giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 07-NQ/TƯ. Trong đó cần tập trung tuyên 
truyền, nhấn mạnh:

(1) về quan điểm
Tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tố chức cơ sở đảng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh 
vực hoạt động của đời sống xã hội góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn
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minh, vì mục tiêu chung Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; quan 
điếm chỉ đạo lấy hiệu quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm yụ chính trị làm thước 
đo tổng hợp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân 
đối với Đảng.

(2) v ề  mục tiêu: Tập trung tuyên truyền về các mục tiêu tổng quát và mục 
tiêu cụ thể nêu trong Nghị quyết số 07-NQ/TU

* Mục tiêu tổng quát:
- Tuyên truyền mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên 

góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, tố chức và cán bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; đổi mới mạnh mẽ 
phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sờ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời 
giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

- Tuyên truyền mục tiêu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới 
cho cán bộ, nhất là cấp ủy viên cơ sở, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đe cao vai trò, 
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; 
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp hằng năm. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; 
thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư 
cách ra khỏi Đảng.

- Tuyên truyền mục tiêu tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi 
dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên. Nâng cao chất lượng kết 
nạp đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên là thanh niên, công nhân, trí thức, 
doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp.

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Tuyên truyền mục tiêu về đào tạo trình độ chuyên môn, lý luận chỉnh trị đến 
đầu nhiệm kỳ 2025-2030: Phấn đấu 95% cấp ủy viên cấp cơ sở có trình độ chuyên 
môn đại học trở lên (trừ TCCSĐ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước); 100% 
cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuvên môn đại học trở lên; phấn đấu 90% cấp 
ủy viên cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (trừ TCCSĐ trong các 
doanh nghiệp ngoài Nhà nước).

- Tuyên truyền mục tiêu về bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới: 100% cấp ủy 
viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và cập nhật kiến thức mới 
phù hợp.

- Tuyên truyền mục tiêu về cơ cẩu đội ngũ cấp ủy viên (đầu nhiệm kỳ 2025- 
2030): Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy viên cơ sở đạt từ 20% trở lên; tỷ lệ cán bộ 
nữ tham gia cấp ủy viên cơ sở đạt từ 22% trở lên; phấn đấu 100% trưởng thôn, tổ
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trưởng tổ dân phố là đảng viên; cơ bản bí thư cấp ủy, chi bộ cơ quan là thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền mục tiêu về đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả 
hoạt động của các loại hình TCCSĐ: 100% cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng 
quy chế làm việc phù họp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và thực hiện 
nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít 
nhất mỗi quý 1 lần; phấn đấu 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong 
hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra hằng năm.

- Tuyên truyền mục tiêu về đánh giả, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 
đảng viên: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 
từ 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 85% 
trở lên.

- Tuyên truyền mục tiêu về phát triển tổ chức đảng và đảng viên: Hằng năm 
thành lập từ 8-10 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; số đảng 
viên kết nạp hằng năm từ 2.000 đảng viên trở lên; phấn đấu 100% đảng bộ trực 
thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng 
viên hằng năm.

- Tuyên truyền mục tiêu công tác kiểm tra, giảm sát của Đảng: Kiểm tra, giám 
sát từ 70% trở lên đối với các TCCSĐ, trong đó kiểm tra, giám sát 100% TCCSĐ 
xã, phường, thị trấn; kiểm tra, giám sát từ 70% trở lên đối với đảng viên là cấp ủy 
viên cơ sở.

(3) v ề  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung tuyên truyền 8 nhiệm vụ và 
giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết số 07-NQ/TU:

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy 
vai trò nòng cốt của cấp ủy các cấp bảo đảm tính đảng, tính thực tiễn.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, đề cao vai trò, trách nhiệm 
nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng; 
nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

- Xây dựng, phát triển tổ chức đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là 
trong các doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng 
viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách 
ra khỏi Đảng.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có nền nếp việc kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp cơ sở.

- Triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
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- Đổi mới công tác dân vận; tăng cường vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở (bản tin, trang/cổng thông tin 

điện tử tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hệ thống đài truyền thanh cấp 
huyện, cấp xã...).

- Tuyên truyền cổ động, trực quan (khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích...); 
tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (Facebook; Zalo, Fanpage...) bằng các hình 
thức phù hợp, đảm bảo đúng định hướng.

- Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các hội 
nghị của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; hội nghị báo cáo viên; hội nghị sinh hoạt của các 
tố chức chính trị - xã hội.

III. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan, 

đơn vị đảm bảo đúng định hướng.
- Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên triển khai các hoạt động 

tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU phù họp với tình hình thực tế tại 
địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn này.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền qua các hội nghị để tạo sức lan tỏa rộng 

rãi trong triển khai thực hiện. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo 
nguồn và phát triển đảng viên đối với đoàn viên, hội viên, nhất là đối tượng thanh 
niên, công nhân, trí thức, doanh nhân.

3. Phòng Văn hóa -  Thông tin huyện
- Chỉ đạo Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện thực hiện tuyên truyền 

về Nghị quyết số 07-NQ/TU theo Hướng dẫn này. Tiếp tục duy trì hiệu quả chuyên 
mục về xây dựng Đảng; tăng cường tin, bài tuyên truyền về nội dung của nghị quyết 
theo Hướng dẫn.

4. Trung tâm VH -  TT -  TT huyện
- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền theo nội dung Hướng 

dẫn này.
- Tiếp tục duy trì hiệu quả chuyên mục về xây dựng Đảng; tăng cường số 

lượng, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về Nghị quyết số 07-
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NQ/TU và việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa 
phương, đơn vị.

5. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
Căn cứ vào Hướng dẫn của Huyện ủy, chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên 

truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở và trên các bản tin, trang/ thông tin điện 
tử tổng hợp của cơ quan, đơn vị để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong triển khai thực hiện, 
đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức triển 
khai thực hiện đạt kết quả cao.

Nơi nhân:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện,
- Các Ban XDĐ, Văn phòng HU,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc HU,
- CPVPHU,
- Lưu BTGHU, VTHU.

T/L BAN THƯỜNG v ụ
PHÒNG

Nguyễn Thế Anh




