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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 7 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
-----------------Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 12/7/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các kết
luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch học tập,
quán triệt, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cấp ủy đảng các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập,
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 chỉ thị, kết
luận của Đảng.
- Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, tránh
hình thức; chú trọng việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị, kết luận
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và
doanh nghiệp.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Nội dung học tập, quán triệt
- Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”: Tập trung làm rõ tình hình và nguyên nhân, mục tiêu,
các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội
dung: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Triển khai Học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo
đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc”.
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- Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
tín dụng chính sách xã hội.
- Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
- Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
- Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp
tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ,
công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ.
2. Kế hoạch tổ chức quán triệt
2.1. Đối với cấp Đảng bộ Khối: Tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán để quán
triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
* Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo
các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối; Thường trực
các đoàn thể Khối; báo cáo viên Đảng ủy Khối; đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ
phụ trách tuyên giáo các đảng ủy, chi ủy cơ sở.
* Thời gian: 01 ngày, dự kiến hoàn thành trước ngày 05/9/2021.
2.2. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở: Tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên
trong đảng bộ, chi bộ để quán triệt nội dung các kết luận, chỉ thị.
* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 20/9/2021.
2.3. Đối với các tổ chức đoàn thể: Trên cơ sở nội dung các chỉ thị, kết luận
của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, phổ biến, tuyên
truyền đến đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp.
(Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và
các đơn vị tổ chức hội nghị với thời gian, thành phần, hình thức phù hợp).
3. Báo cáo viên
Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác học tập, quán triệt,
triển khai các chỉ thị, kết luận tại đơn vị; trực tiếp báo cáo hoặc phân công cho các
đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, báo cáo viên cấp ủy quán triệt (Báo
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cáo viên đã được học tập, tiếp thu các nội dung ở các Hội nghị do cấp ủy cấp trên
triệu tập); trường hợp đặc biệt mời báo cáo viên cấp trên truyền đạt.
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 chỉ thị, kết luận; phối hợp với Văn phòng tổ chức Hội nghị học
tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và
đội ngũ báo cáo viên để phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao
động về nội dung chỉ thị, kết luận.
2. Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối
Phối hợp giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ
thị, kết luận.
3. Các đoàn thể Khối
Giao Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Khối
và Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức cho toàn thể cán bộ đoàn
viên, hội viên học tập bằng hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Xây
dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện các nội
dung trên.
4. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở
Triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận cho cán bộ, đảng viên; xây
dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhất là các nội dung
liên quan đến ngành, lĩnh vực của cơ quan, doanh nghiệp và công tác xây dựng Đảng.
Sau khi học tập, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên
giáo) trước ngày 25 tháng 9 năm 2021.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (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.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Vân

