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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII
và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
---------Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy
trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết quả như sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện:
Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ
thể hóa kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối qua thông báo số 109-TB/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2016 về việc tổ
chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 04) và thông
báo số 08-TB/ĐU ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán
triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII.
2. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thực hiện Thông báo số 109-TB/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2016 của Ban
Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hô Chí Minh về
việc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 04 vào ngày 05/01/2017 với sự tham gia
của gần 500 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ trường.
Tại hội nghị đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư
Đảng ủy trường đã báo cáo với toàn thể hội nghị những nội dung hết sức tổng quát,
quan trọng và thiết thực trong quá trình học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 04
như: Vì sao Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng? Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị
quyết, Những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Dự báo một số khó khăn, hướng khắc
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phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Một số vấn đề về kế hoạch tổ chức thực
hiện Nghị quyết.
Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật,
đồng chí Đỗ Văn Dũng đã chỉ ra những hạn chế tại Đảng bộ trường với những biểu
hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ đó có những hướng khắc phục
hạn chế, phát huy những ưu điểm, thế mạnh sẳn có của toàn thể Đảng bộ trường. Lấy
công tác tự phê bình và phê bình làm phương thức để mỗi đảng viên tự tu dưỡng rèn
luyện bản thân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của được chú trọng hơn
nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán trong quá trình học tập và thực hiện Nghị quyết 04.
Toàn thể đảng viên đảng bộ ra sức phấn đấu rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức
cách mạng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người
lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”
Được sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, vào ngày 15 tháng
02 năm 2017 Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã
tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương tại Hội trường lớn của trường với sự tham gia của
gần 900 đảng viên của 04 Đảng bộ: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học
Ngân hàng TP.HCM, Đại học Nông lâm TP.HCM, Cao đẳng Tài chính – Hải quan.
Với sự tham gia báo cáo của TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng
Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố, những nội dung cơ
bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương,
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW
ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc
tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định
thương mai tự do thế giới mới, Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016
về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Những nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được quán triệt đến toàn thể đảng viên
tham gia Hội nghị qua những câu chuyện thực tế, tấm gương sống trong đời sống.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng báo cáo với toàn thể hội nghị về tình hình kinh
tế, chính trị - xã hội trong thời gian đến sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
Tuy nhiên, Trung ương Đảng và Chính phủ đã có nhiều nhận định chính xác và
chuẩn bị cho những thử thách sắp đến. Sự phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng
khoa học công nghệ lần thứ tư đặt nước ta trước sự tụt hậu trước thế giới. Tình hình
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Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ cũng được đồng chí Việt Hùng báo cáo, với chủ
trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là thực hiện bảo vệ lãnh thổ bằng các biện
pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Các vấn đề môi trường, nông nghiệp,... cũng
được đồng chí thông tin đến Hội nghị.
3. Nhận thức của cán bộ, đảng viên qua học tập, quán triệt Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Qua 02 buổi Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thảo luận
tại chi bộ và viết thu hoạch, đảng viên Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
thành phố Hồ Chí Minh đã có nhận thức sâu sắc, nhất quán về đường lối, chính sách
của Đảng. Với sự định hướng chung mỗi chi bộ, mỗi đảng viên Đảng bộ trường đã
lên kế hoạch thực hiện và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thực
hiện thành công Nghị quyết của Trung ương.
Với 27 biểu hiện của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” được nêu
hết sức cụ thể trong Nghị quyết 04 đã giúp mỗi đảng viên tự nhìn nhận bản thân, tự
rút kinh nghiệm. Đội ngũ cấp ủy nhận thức rõ được vai trò đi đầu, làm gương cho
đảng viên tại mỗi chi bộ noi theo trong quá trình thực hiện Nghị quyết; công tác nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh làm trọng tâm trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách
mạng, để góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch và vững mạnh. Nhìn nhận
chung, mỗi đảng viên vẫn luôn tin tưởng vào lý tưởng cách mạng của Đảng, sự quyết
tâm của “một Chính phủ hành động” sẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách,
phát huy được thế mạnh sẳn có để đất nước ngày càng phát triển hơn.
Xoay quanh các vấn đề kinh tế - xã hội, tranh chấp lãnh thổ quốc gia, nhiều
đảng viên còn băn khoăn về quá trình công khai thông tin, xử lý các vấn đề ô nhiễm
môi trường, các cá nhân có ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây
thiệt hại nghiêm trọng, các thông tin về những tranh chấp lãnh thổ trên biển,... gây
bức xúc dư luận; tạo điều kiện các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kêu gọi, xúi dục biểu tình phản đối, gây mất an
ninh trật tự xã hội; gây mất niềm tin của Đảng trong nhân dân.
Sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
khóa XII, mỗi đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về
thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức,
mục tiêu, giải pháp; kiến nghị các biện pháp thực hiện Nghị quyết tại trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và liên hệ bản thân.
4. Đánh giá chung về công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
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Mặt được:
Với phương thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII như kế hoạch số 31KH/ĐUK tạo sự mới mẻ, thiết thực hơn cho công tác học tập và triển khai nghị quyết
của Đảng vào cuộc sống. Với sự báo cáo trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy sẽ
truyền tải được hết sự quyết tâm của toàn thể đảng viên Đảng bộ trong việc tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Việc tham gia học tập của gần 1.000 đảng viên đến từ 04 đảng bộ thuộc
Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng & TCCN trong khu vực Quận Thủ
Đức, Quận 9 tạo không khí sôi nôi trong công tác quán triệt và thực hiện Nghị quyết
của Đảng, tạo sự tiện lợi cho các đảng viên trong việc di chuyển đến địa điểm tổ
chức. Báo cáo viên có kiến thức sâu, rộng nắm rõ được nội hàm của Nghị quyết cũng
là yếu tố quan trọng góp phần cho công tác tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết.
Mặt hạn chế:
Do điều kiện công tác chuyên môn, thời gian tổ chức nên có một bộ phận
đảng viên không thể tham gia học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trong đợt
sinh hoạt tập trung.
Công tác tổ chức sinh hoạt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tập
trung đảng viên của 04 đảng bộ còn chưa đảm bảo được công tác sắp xếp phương tiện
đi lại cho đảng viên do Nhà trường đang trong quá trình xây dựng bãi đỗ xe mới.
Kiến nghị:
Tiếp tục phát huy phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị
quyết tập trung theo khu vực. Nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, mới mể và thuận
lợi trong quá trình học tập của đảng viên.
Chú trọng, đầu tư lựa chọn báo cáo viên chất lượng, có kiến thực chuyên
môn sâu, rộng để mang hiệu quả cho công tác quán triệt Nghị quyết.
Nơi nhận:
-

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đảng ủy Khối: TT, BTC, BTG, UBKT;
BTV Đảng ủy;
Chi ủy Chi bộ;
Lưu VPĐU.

(đã ký)

Lê Hiếu Giang
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