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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

PHỤ LỤC 1
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thể chế hóa Chỉ thị số 17-CT/TW bằng các văn bản
1. Hướng dẫn
TT

Số, ngày/tháng/năm

1

20-HD/ĐUK, ngày 04/11/2008

2

23-HD/ĐUK, ngày 01/4/2009

3

02-HD/ĐUK, ngày 23/12/2010

4
5

29-HD/ĐUK, ngày 08/6/2010
03-HD/ĐUK, ngày 25/01/2011

6

04-HD/ĐUK, ngày 11/3/2011

7

06-HD/ĐUK, ngày 07/4/2011

8

17-HD/ĐUK, ngày 19/11/2012

9

19-HD/ĐUK, ngày 21/01/2013

10

20-HD/ĐUK, ngày 21/01/2013

11

23-HD/ĐUK, ngày 15/5/2013

Trích yếu nội dung
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung
ương 7 và Nghị quyết số 23-NQ/TW
Hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, Nghị quyết
Trung ương 7
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 81
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Tân Mão năm 2011
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010-2015
Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại năm 2011
Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Hướng dẫn tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và học tập quán
triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
các cơ quan tỉnh (khóa XIV)
Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013
Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XI)
Hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

12

24-HD/ĐUK, ngày 12/8/2013

13

04-HD/ĐUK, ngày 09/3/2017

14

03-HD/ĐUK, ngày 12/02/2020

15

02-HD/ĐUK, ngày 24/02/2021

16

06-HD/ĐUK, ngày 20/5/2022

ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013)
Hướng dẫn tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020
Hướng dẫn tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XVIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 20212026
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

2. Nghị quyết
TT

Số, ngày/tháng/năm

1

10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012

2

11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013

Trích yếu nội dung
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường giáo dục chính trị tư
tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ

3. Kế hoạch
TT
1

Số, ngày/tháng/năm
19-KH/ĐUK, ngày 05/9/2007

2

20-KH/ĐUK, ngày 27/9/2007

3

23-KH/ĐUK, ngày 21/5/2008

4

34-KH/ĐUK, ngày 02/10/2009

Trích yếu nội dung
Kế hoạch tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa X), Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X)
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 6
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống Ngành tổ chức xây
dựng Đảng

5

40-KH/ĐUK, ngày 24/3/2010

6

01-KH/ĐUK, ngày 30/8/2010

7

15-KH/ĐUK, ngày 10/12/2011

8

16-KH/ĐUK, ngày 20/12/2012

9

23-KH/ĐUK, ngày 12/7/2013

10
11

43-KH/ĐUK, ngày 12/5/2014
56-KH/ĐUK, ngày 11/02/2015

12

58-KH/ĐUK, ngày 07/4/2015

13

60-KH/ĐUK, ngày 22/6/2015

14

05-KH/ĐUK, ngày 04/12/2015

15

12-KH/ĐUK, ngày 15/6/2016

16

16-KH/ĐUK, ngày 18/10/2016

17

19-KH/ĐUK, ngày 16/12/2016

18

26-KH/ĐUK, ngày 28/3/2017

19

35-KH/ĐUK, ngày 12/12/2017

20

43-KH/ĐUK, ngày 03/5/2018

Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức là
văn minh gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2010-2015
Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn tỉnh năm 2012
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 3
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị
lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ XI Ban Chấp hành
Trung ương
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Kế hoạch học tập và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn
quốc lần thứ XII
Kế hoạch tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về xây dựng
văn hóa công sở
Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về “tăng cường lãnh đạo
xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm
2020 và những năm tiếp theo”
Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 6
Kế hoạch tọa đàm chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu theo
tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

21

44-KH/ĐUK, ngày 13/7/2018

22

47-KH/ĐUK, ngày 03/12/2018

23

04-KH/ĐUK, ngày 08/4/2019

24

10-KH/ĐUK, ngày 10/6/2019

25

13-KH/ĐUK, ngày 12/11/2019

26

17-KH/ĐUK, ngày 07/01/2020

27

18-KH/ĐUK, ngày 05/02/2020

28

22-KH/ĐUK, ngày 01/7/2020

29

15-KH/ĐUK, ngày 31/3/2021

30

17-KH/ĐUK, ngày 27/5/2021

31

20-KH/ĐUK, ngày 30/7/2021

32

22-KH/ĐUK, ngày 11/10/2021

33

27-KH/ĐUK, ngày 14/01/2022

Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương
7 (khóa XII)
Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương
8 (khóa XII)
Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị
Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 35NQ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị
Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Bộ
Chính trị
Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường Khối đoàn kết toàn
dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của
Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch – Thể lệ Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Kế hoạch tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai
thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương
Kế hoạch tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022

4. Quyết định
TT

Số, ngày/tháng/năm

1
2
3
4
5
6
7
8

142-QĐ/ĐUK, ngày 22/3/2012
143-QĐ/ĐUK, ngày 22/3/2012
221-QĐ/ĐUK, ngày 02/10/2012
392-QĐ/ĐUK, ngày 12/5/2013
396-QĐ/ĐUK, ngày 03/6/2013
398-QĐ/ĐUK, ngày 09/6/2013
405-QĐ/ĐUK, ngày 21/7/2013
326-QĐ/ĐUK, ngày 09/10/2013

9

443-QĐ/ĐUK, ngày 20/10/2013

10
11
12
13

444-QĐ/ĐUK, ngày 21/10/2013
392-QĐ/ĐUK, ngày 12/5/2014
398-QĐ/ĐUK, ngày 09/6/2014
21-QĐ/ĐUK, ngày 25/9/2015

14

187-QĐ/ĐUK, ngày 24/4/2017

15

197-QĐ/ĐUK, ngày 30/5/2017

16

198-QĐ/ĐUK, ngày 30/5/2017

17
18

269-QĐ/ĐUK, ngày 15/3/2018
01-QĐ/BCĐ, ngày 11/5/2018

19

305-QĐ/ĐUK, ngày 11/7/2018

20
21

51-QĐ/ĐUK, ngày 21/5/2019
159-QĐ/ĐUK, ngày 07/7/2021

Trích yếu nội dung
Quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2012
Quyết định khen thưởng Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2012
Quyết định kiện toàn BCV Đảng ủy Khối
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”
Về việc kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2010-2015
Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”
Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”
Quyết định về việc khen thưởng “Dân vận khéo”
Quyết định ban hành quy chế quản lý, điều hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên
trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối
Quyết định thành lập trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2014
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo”
Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi “tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Quyết định thành lập Ban Giám khảo, tổ thư ký Hội thi “tuyên truyền tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Quyết định khen thưởng các tập thể đạt giải Hội thi “tuyên truyền tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi”
Quyết định khen thưởng các tập thể đạt giải Hội thi “cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi” năm
2018
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi” năm 2019
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi” năm 2021

22
23

191-QĐ/ĐUK, ngày 07/9/2021
192-QĐ/ĐUK, ngày 07/9/2021

24

198-QĐ/ĐUK, ngày 24/9/2021

Quyết định kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Quyết định kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ
2020-2025

5. Công văn
TT
1

Số, ngày/tháng/năm
306-CV/ĐUK, ngày 24/01/2008

2

327-CV/ĐUK, ngày 14/4/2008

3
4

470-CV/ĐUK, ngày 20/02/2009
70-CV/ĐUK, ngày 13/12/2010

5

81-CV/ĐUK, ngày 28/12/2010

6

111-GM/ĐUK, ngày 21/3/2010

7

134-GM/ĐUK, ngày 11/5/2010

8

144-GM/ĐUK, ngày 24/5/2010

9

152-CV/ĐUK, ngày 22/6/2010

10

173-CV/ĐUK, ngày 16/8/2010

11

194-CV/ĐUK, ngày 29/9/2010

12
13
14
15
16

211-CV/ĐUK, ngày 03/11/2010
331-CV/ĐUK, ngày 08/8/2012
87-BC/ĐUK, ngày 20/9/2012
479-CV/ĐUK, ngày 16/5/2013
623- CV/ĐUK, ngày 16/4/2014

Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tổ chức “Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Công văn về việc tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của
tỉnh
Công văn về việc tuyên truyền công tác phân mốc năm 2009
Về việc tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở.
Về việc báo cáo kết quả và tổ chức học tập lớp bổ sung nghiên cứu Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV.
Giấy mời Hội nghị Báo cáo viên để tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIII và Hội đồng nhân dân các cấp
Giấy mời Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 để tuyên truyền Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Về việc tổ chức lớp học Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
Về việc gửi đề cương tuyên truyền về thắng lợi của cuộc bầu cử và tuyên truyền về
tình hình ở Mường Nhé – Điện Biên
Về việc tuyên truyền kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9
Về việc đông đốc các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày mở đường Hồ
Chí Minh
Về việc kiện toàn Báo cáo viên Đảng ủy Khối
Công văn về xin chế độ phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ báo cáo viên cấp ủy
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Bộ Chính trị.
Công văn chỉ đạo tham gia Hội thi “Văn hóa công sở”.
Công văn chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo.

17
18
19
20

637-CV/ĐUK, ngày 22/5/2014
832-CV/ĐUK, ngày 30/7/2015
107- CV/ĐUK, ngày 15/7/2019
65-CV/ĐUK, ngày 27/8/2020

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo
Công văn về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XV
Về việc cử thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh
Về việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong thời gian tới

6. Chương trình
TT
1

Số, ngày/tháng/năm
11-CTr/ĐUK, ngày 19/9/2013

Trích yếu nội dung
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới

