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BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu  

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV 

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thảo luận và 

tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, ngày 02 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy 

Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Công văn số 67-CV/ĐU yêu cầu các 

chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Trên cơ sở đó, Đảng bộ 

Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự 

thảo văn kiện, cụ thể như sau: 

I. NHẬN XÉT CHUNG 

Với yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến xây 
dựng văn kiện của Đảng, hầu hết đảng viên Đảng Bộ Trường Đại học Quảng 
Bình ý thức được trách nhiệm và đã tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy 
Trường, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý trong từng 
chi bộ. Kết quả có tổng số 19/19 chi bộ trực thuộc tham gia góp ý kiến vào dự 
thảo văn kiện với tổng số 205 đảng viên, trong đó có một số đảng viên vắng 
mặt có lý do chính đáng (đi học, nghỉ chế độ thai sản, nghỉ phép...). Đồng thời, 
dự thảo văn kiện cũng đã được đưa ra thảo luận, góp ý tại Đại hội Đảng bộ 
Trường. Tại hội nghị các chi bộ, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi các nội 
dung của dự thảo văn kiện, có một số từ trong nội dung của dự thảo cũng được 
đảng viên tranh luận nghiêm túc để đi đến thống nhất.  

Nhìn chung, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhất trí cao đối với nội 
dung dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 
lần thứ XIV. Hầu hết các ý kiến góp ý cho rằng quá trình chuẩn bị dự thảo văn 
kiện công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện quan điểm rõ ràng, đánh giá đúng tình 
hình, nội dung thể hiện tính chiến đấu, tính khái quát cao; mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với khả năng phát triển của địa phương 
và đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó dự thảo Báo cáo chính trị cũng còn một số điểm 
chưa hợp lý cần được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp như: Một số câu, đoạn 
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trong nội dung dự thảo trùng lặp nhau; có nhiều câu thừa từ hoặc thiếu từ làm 
cho câu diễn đạt không tròn ý hoặc khó hiểu; số liệu cụ thể ở một số nội dung 
còn để trống; kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế ở một số nội dung chưa 
phản ánh đầy đủ tình hình; lỗi chính tả xuất hiện khá nhiều trong nội dung dự 
thảo. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VỀ NỘI DUNG 

Về cơ bản, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình đồng ý với nội dung dự 
thảo Báo cáo chính trị. Ngoài ra, Đảng bộ Trường thống nhất ý kiến góp ý đối 
với một số nội dung, cụ thể như sau: 

Có một số lỗi chính tả cần chỉnh sửa trong Dự thảo. 

1. Về tiêu đề 

- Hầu hết các ý kiến của các chi bộ trực thuộc (có 18/19 chi bộ) đồng ý 
với tiêu đề của dự thảo Báo cáo chính trị.  

- Ý kiến của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính (8/8 đảng viên tham gia 
Hội nghị góp ý kiến) thống nhất đề nghị bổ sung, chỉnh sửa lại như sau: “… 
góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững” (bổ sung 
chữ “tỉnh”). 

2. Phần thứ nhất: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV 

2.1. Đối với phần I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Về kết quả đạt được (ở mục 1.1): 

Trang 7 dự thảo Báo cáo chính trị: Nhận định, đánh giá Khối giáo dục và 
đào tạo nên bổ sung thêm nhận định, đánh giá về kết quả đạt được trong giáo 
dục đại học, cao đẳng và dạy nghề.                                          

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng Bộ Trường Đại học Quảng 
Bình tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 
các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng 
Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 báo cáo trình Đại hội xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:   T/M BAN CHẤP HÀNH 
- Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh,  BÍ THƯ 
- Đảng ủy Trường, 
- Lưu VP Đảng ủy. 
 
 
 
 

  Hoàng Dương Hùng 
  


