ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 18 - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021),
30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, 65 năm Ngày truyền thống
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/8/1956 -10/8/2021)
----Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Hướng dẫn số 17-HD/BTG, ngày
27/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND,
ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021),
30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/8/1956 - 10/8/2021) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, người
lao động về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Hà Tĩnh; quá trình thành lập,
phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong 190 năm qua và những thành tựu sau 30 năm tái
lập tỉnh; 65 truyền thống và những thành tựu của Đảng bộ Khối, từ đó xác định vai
trò, vị thế, trách nhiệm của Đảng bộ trong giai đoạn mới; cổ vũ cán bộ, đảng viên,
người lao động đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, huy động
mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững
theo hướng công nghiệp hiện đại.
- Gắn các hoạt động kỷ niệm với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phát động
các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, tăng cường khối đoàn kết nhất trí, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn
diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, tạo đà cho các
năm tiếp theo.
- Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức chu đáo, trang trọng, mang ý
nghĩa giáo dục sâu sắc; phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp; tránh hình thức, phô trương, lãng phí, đảm bảo các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh.
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung
1.1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về
sự kiện thành lập, quá trình hình thành, chia tách, sát nhập, phát triển của tỉnh Hà
Tĩnh qua 190 năm xây dựng và 30 năm tái lập tỉnh. Truyền thống kiên cường, bất
khuất của Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh trong thời
kỳ đổi mới.
1.2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; tổ chức dâng hương, dâng hoa
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ, các di tích lịch sử cách
mạng….; thăm hỏi động viên cán bộ lão thành, các gia đình chính sách, gia đình
liệt sỹ, thương binh, người có công với quê hương, đất nước.
1.3. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ
XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch làm việc
hằng tuần, tháng, quý, năm.. để nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
1.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác của cấp uỷ, chất lượng sinh hoạt
chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng. Bồi dưỡng quần chúng ưu tú xét kết nạp đảng viên, đoàn viên và hội viên
mới nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh.
1.5. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đẩy mạnh
thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
1.6. Tổ chức các hoạt động gắn biển công trình chào mừng; thăm hỏi, tặng
quà cho các đối tượng chính sách; quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 …
2. Các hoạt động cụ thể cấp Đảng bộ Khối
2.1. Tổ chức Gặp mặt cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối qua các thời kỳ (dự
kiến vào đầu tháng 8/2021; tùy tình hình diễn biến chống dịch Covid-19 để xem xét
thực hiện với nội dung, hình thức, quy mô phù hợp).
2.2. Phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xây dựng các
phóng sự, bài viết về truyền thống của Đảng bộ Khối trong 65 năm qua (thực hiện
trong tháng 7/2021).
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2.3. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về lịch sử 190 năm
thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh và truyền thống 65 năm Đảng bộ Khối trên
Website Đảng bộ Khối (trong 04 tuần, bắt đầu từ 01/7 đến 30/7/2021; có hướng
dẫn cụ thể sau)
2.4. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021(tháng 7 năm 2021).
2.5. Phát động phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng kỷ
niệm (từ giữa tháng 6/2021) và tổng kết phong trào thi đua (cuối quý III/2021).
2.6. Huy động nguồn lực giúp đỡ các xã đỡ đầu xây dựng nông thôn mới
theo quyết định của UBND tỉnh.
2.7. Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01NQ/ĐUK, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh
nghiệp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về xây dựng văn
hóa công sở.
* Lưu ý: Công tác tuyên truyền thực hiện từ nay đến hết năm 2021.
Thời gian tuyên truyền tập trung cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021
vàc các hoạt động cần phải được tiến hành đảm bảo các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng uỷ Khối
- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối phân công nhiệm vụ các ban, bộ phận, cử
các đoàn công tác đi cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện
Kế hoạch.
- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm cơ quan thường trực để theo
dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, chỉ
đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền, thi trắc nghiệm... Các ban xây dựng
Đảng căn cứ Kế hoạch và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Kế hoạch
có hiệu quả.
- Giao Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu, theo dõi thực hiện phong trào
thi đua ở cơ sở, lựa chọn các công trình, phần việc tiêu biểu để gắn biển và giới
thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Các đoàn thể Khối
Các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của các tổ chức đoàn thể, tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, hội
viên lập thành tích chào mừng kỷ niệm. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá công trình
chào mừng kỷ niệm của các đoàn thể cơ sở.
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3. Cấp uỷ cơ sở
Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của cơ quan,
doanh nghiệp, tổ chức tốt các hoạt động ở cơ sở và tham gia tích cực, có hiệu quả
các hoạt động do Đảng uỷ Khối tổ chức. Chỉ đạo cơ quan phát động phong trào thi
đua chào mừng kỷ niệm, đăng ký nội dung thi đua, công trình chào mừng và gửi về
Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/6/2021 để theo dõi, đánh giá.
Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế
hoạch. Đồng thời thường xuyên có các tin, bài phản ánh về hoạt động của đơn vị
trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối.
Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 65 năm Ngày
truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối yêu cầu
các tổ chức đảng, đoàn thể triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra./.
* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65
năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đề
cương tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 tái lập tỉnh sẽ được sao gửi khi
Tỉnh ủy ban hành.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
(để b/c)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối,
- Các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể Khối,
- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
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