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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU,
ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 02-NQ/TU,
ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kết luận của Trung ương
-----Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm
2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó giảm thiểu
thiệt hại do thiên tai gây ra; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm
2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; các nội dung trình Kỳ họp thứ 18
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các kết luận của Trung ương, Ban Thường
vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các
nghị quyết và kết luận của Trung ương, của tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán
triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận trong toàn đảng bộ,
chi bộ kịp thời, hiệu quả.
- Thông qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên
nắm vững và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần các nghị quyết,
kết luận của Trung ương, của tỉnh.
- Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; có thể lồng
ghép với các hội nghị khác do cơ quan, doanh nghiệp tổ chức; chú trọng xây dựng
chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp tránh hình thức.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Nội dung học tập, quán triệt
- Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định
hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai gây ra.
- Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp năm 2021; các nội dung trình Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
- Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an
ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.
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- Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện
Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và
phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
- Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội
giai đoạn 2012 - 2020.
2. Kế hoạch tổ chức quán triệt
2.1. Đối với Đảng ủy Khối: Tổ chức lồng ghép học tập, quán triệt triển khai
Nghị quyết 01, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các
Kết luận của Bộ Chính trị gắn với Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2021.
* Thành phần:
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, phó các ban Đảng, UBKT, Văn
phòng, Thường trực các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối; báo cáo viên Đảng ủy
Khối; cán bộ phụ trách tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
* Thời gian: Hoàn thành trước 30/01/2021.
2.2. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở: Tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên
trong đảng bộ, chi bộ hoặc lồng ghép trong nội dung sinh hoạt chi bộ.
* Thời gian: Hoàn thành trước 10/02/2021.
3. Báo cáo viên
Các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối, cán bộ tuyên giáo các đảng bộ, chi
bộ cơ sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt,
tuyên truyền nội dung các nghị quyết, kết luận. Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ
Khối tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,
đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán
bộ, đảng viên và người lao động về nội dung nghị quyết, kết luận.
2. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tổ
chức thực hiện hiệu quả nghị quyết và các kết luận cho cán bộ, đảng viên bằng
hình thức thích hợp; theo dõi và kịp thời báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo để
tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU, (để b/c)
- Ban Thường vụ ĐUK, (chỉ đạo)
- Các tổ chức đoàn thể Khối,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- BBT Website Đảng bộ Khối, (để đăng tải)
- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.
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