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KÉ HOẠCH
Tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2018
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU, ngày 26/2/2018 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2018, Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
- Nhằm tiếp tục đưa việc tổ chức Diễn đàn thành một nội dung sinh
hoạt của chi bộ đảng gắn với việc thực hiện NQTW4 (khóa XII) về xây dựng
Đảng và Chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về “X ây dựng phong cách, tác phong công tác của người
đứng đầu, của cản bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chỉ Minh
- Thông qua Diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận một
cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân
thực hiện có hiệu quả NQTW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với việc
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ
chức đảng, chính quyền ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.
- Các cấp ủy đảng tăng cường công tác quán triệt cho cán bộ, đảng viên
hiếu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Diễn đàn; tăng cường công tác
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức
Diễn đàn; bám sát Hướng dẫn sổ 19-HD/BTGHU, ngày 18/4/2017 của Ban
Tuyên giáo Huyện uỷ, Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 7/11/2017 của Ban
Thường vụ Huyện ủy và những nội dung rút kinh nghiệm sau khi tổ chức
Diễn đàn các lần trước để tổ chức Diễn đàn năm 2018 một cách chặt chẽ, đảm
bảo tính thiết thực, hiệu quả; tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng
thắn, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên, tạo thành đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN
1. Nội dung thứ nhất ((Xây dựng phong cách, tác phong công tác của

người đứng đầu, của cản bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh,\ Nội dung sinh hoạt, gồm:
- Đánh giá việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 của chi bộ về “Học
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chổng suy
thoái tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống, tự diên biển, tự chuyên hóa
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân
trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.
- Quán triệt các nội dung cơ bản về phong cách, tác phong, công tác
của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Lưu ỷ: Các văn bản liên quan và gọi ý phải được gửi trước cho đảng viên.
- Đảng viên thảo luận, liên hệ phong cách, tác phong công tác.
- Kết luận buổi diễn đàn:
+ Nhận xét tổng quan buổi diễn đàn.
+ Nêu những nội dung đã được đảng viên thảo luận, liên hệ.
+ Thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế về
tác phong, phong cách của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
2.
Nội dung thứ 2 “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cản bộ, đảng

viên trong đẩu tranh ngăn chặn, đẫy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lổì sổng, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ”. Nội dung sinh hoạt, gồm:
- Đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện
đã nhận diện trong các lần Diễn đàn trước.
- Gợi ý một số biểu hiện được nêu trong NQTW4 (khóa XII) về xây
dựng Đảng để đảng viên thảo luận, liên hệ. Trong đó, quan tâm gợi ý một số
khái niệm mới có liên quan đến nhận diện các biểu hiện được nêu trong
NQTW4 khóa XII (như: "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc và một số biểu hiện
mới phát sinh).
* Lưu ý: Các văn bản liên quan và gợi ý phải được gửi trước cho
đảng viên.
- Đảng viên thảo luận, liên hệ có hay không các biểu hiện cấp ủy nêu ra.
- Kết luận buổi Diễn đàn:
+ Nhận xét tổng quan buổi Diễn đàn.
+ Nêu những biểu hiện đã được đảng viên thảo luận, liên hệ và nguyên
nhân của những biểu hiện đó.
+ Thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các biểu hiện thông
qua đê xuât của đảng viên.
- Sau khi kết thúc Diễn đàn, tùy tình hình thực tiễn, chi bộ xây dựng kế hoạch
hoặc nghị quyết chuyên đề khắc phục, sửa chữa các hạn chế, biểu hiện đã
được nhận diện tại Diễn đàn.
* Lưu ỷ: Các chi bộ quán triệt đảng viên khi tham gia Diễn đàn phải ghi chép
đây đủ các nội dung thảo luận, từng giải pháp để tự liên hệ và hàng tháng theo
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dõi, đánh giá kết quả khắc phục.
3. Hình thức tổ chức Diễn đàn

3.1. Đối với chi bộ nông thôn, khóm:
- Tổ chức lồng ghép cả 2 nội dung trong một diễn đàn, trong đó chú
trọng nội dung thứ 2.
- Đối với các chi bộ nông thôn đã tổ chức Diễn đàn lần 2 thì Đảng ủy
lựa chọn để tiếp tục tổ chức Diễn đàn, trong đó chú trọng nội dung thứ nhất.
3.2. Đối với chi bộ cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học: Tổ chức
lồng ghép cả 2 nội dung trong một diễn đàn, trong đó chú trọng nội dung thứ nhất

3.3. Trang trí nội dung chính của Diễn đàn (các phần khác tương tự
như diễn đàn lần trước):
DIỄN ĐÀN
Nêu cao vai trò, trách nhiệm và xây dựng phong cách,
tác phong công tác của cán bộ, đảng viên
4. Chọn đơn vị làm điểm đối với cấp xã, thị trấn
Đảng ủy các xã, thị trấn chọn một số chi bộ trực thuộc để làm điểm theo
khối. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ này chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch
bản, gợi ý thảo luận, đánh giá kết quả khắc phục Diễn đàn lần trước gửi các
đồng chí là ƯVTV Huyện ủy, H ư v chỉ đạo, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức
Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn tham gia ý kiến, sau khi thống
nhất, hoàn chỉnh mới tổ chức Diễn đàn; sau đỏ rút kinh nghiệm để tổ chức đối
với các chi bộ khác.
5. Thòi gian tổ chức Diễn đàn
- Thời gian tổ chức Diễn đàn của các chi bộ được chọn làm điểm: Hoàn
thành trong tháng 4/2018.
- Các chi bộ còn lại: Bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày
30/6/2018 (các chỉ bộ cơ quan cấp huyện có thể chủ động tổ chức sớm).
6. Thành phần tham dự
6.1. Đối với chi bô
- Toàn thể đảng viên trong chi bộ.
- Đối với các chi bộ ít đảng viên (dưới 5 đồng chí), căn cứ tình hình thực
tế và tính tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, có thể đề xuất hoặc cấp ủy cấp
trên trực tiếp chỉ đạo tổ chức Diễn đàn liên chi bộ.
6.2. Đối với đại biểu khách mời
* Đổi với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy
Mời đại diện BTV Huyện ủy; đại diện UBND huyện; đại diện Ban Tuyên
giáo, Ban Tổ chức, ủ y ban Kiểm tra Huyện ủy.
* Đổi với các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn và trực thuộc đảng

bộ bộ phận
- Chi bộ được chọn làm điểm
•

«

•
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Mời UVTV Huyện ủy, H ư v chỉ đạo xã, thị trấn, đại diện Ban Tuyên giáo,
Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy; cán bộ của huyện được phân công dự sinh hoạt chi
bộ đó; đối với chi bộ trường học mời thêm đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào
tạo; Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn và Đảng ủy viên chỉ đạo chi bộ đó.
- Chi bộ không chọn làm điểm
+ Chi bộ nông thôn: Mời đại diện BTV đảng ủy, đại diện đảng ủy đảng bộ
bộ phận (nếu cỏ)\ cán bộ huyện được BTV Huyện ủy phân công về dự sinh hoạt
chi bộ nông thôn; đảng ủy viên chỉ đạo chi bộ.
+ Chỉ bộ trường học: Mời đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;
đại diện BTV đảng ủy; đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
+ Chi bộ cơ quan xã'. Mời đồng chí UVTV Huyện ủy và HUV chỉ đạo xã.
+ Chi bộ trạm y tế: Mời đại diện lãnh đạo cơ quan chủ quản cấp trên; đại
diện BTV đảng ủy; đảng ủy viên được đảng ủy phân công phụ trách chi bộ.
* Đối với các chỉ bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thuộc khối cơ quan (gồm

cả Trung tâm Y tể và Trường THPT Hải Lăng)
Mòi đại diện BTV Huyện ủy; đại diện UBND huyện; đại diện Ban Tuyên giáo,
Ban Tổ chức, UBKT Huyện ủy; đại diện Đảng ủy.
* Lưuỷ :
- Đại biểu cấp trên dự và trực tiếp tham gia ý kiến, chỉ đạo tại Diễn đàn
- Ngoài ra đại diện BTV Huyện ủy, HUV, đại diện Ban Tuvên giáo, Ban Tổ
chức, UBKT Huyện ủy sẽ sắp xếp dự một số chi bộ khi cần thiết.
7. Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn
- Sau khi tổ chức Diễn đàn nếu đủ điều kiện thì cấp ủy chi bộ kết luận
buổi Diễn đàn, nếu không thì cấp ủy rà soát, lấy ý kiến chi bộ trong kỳ họp
tháng kế tiếp và chậm nhất sau 5 ngày của kỳ họp đó, cấp ủy chi bộ gửi báo cáo
kết quả tổ chức Diễn đàn và Ke hoạch hoặc Nghị quyết chuyên đề về khắc phục,
sửa chữa khuyết điểm cho cấp trên, cụ thể như sau:
+ Đối với chi bộ trực thuộc Huyện ủy: gửi về Thường trực Huyện ủy (qua
Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
+ Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy: gửi cho đảng ủy, sau đó đảng ủy
tổng họp tất cả các chi bộ, gửi báo cáo về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên
giáo Huyện ủy).
III. TO CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với đảng ủy cơ sử
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ triển khai thực hiện. Phân công
đảng ủy viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ chi ủy, đồng chí Bí thư trong việc xây
dựng kịch bản, chương trình và tổ chức thực hiện.
2. Đối với chi ủy và đồng chí Bí thư chi bộ
- Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung yêu cầu, chương trình, cơ sở vật
chất, hội trường...; xây dựng kịch bản chi tiết theo các nội dung của Diễn đàn nêu
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trên để đảm bảo chủ động, linh hoạt trong điều hành.
- Dành thời lượng thỏa dáng để đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ.
- Sau Diễn đàn, nghiên cứu đưa các kết quả, kết luận tại Diễn đàn vào nội
dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
- Đăng ký danh sách, thời gian, địa điểm tổ chức Diễn đàn về Ban
Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trư ớ c ngày 30/3/2018.
3. Các đảng ủy, các đồng chí Uỷ viên BTV H uyện ủy, Huyện ủy viên
chỉ đạo các xã, thị trấ n ; các đồng chí đưtỵc Ban T hường vụ Huyện ủy phân
công về d ự sinh hoạt chi bộ nông thôn có trách nhiệm bám sát Kế hoạch này
và kế hoạch tố chức Diễn đàn của các chi bộ để tham gia, hướng dẫn nội dung
chuẩn bị Diễn đàn và sắp xếp thời gian dự, chỉ đạo {khỉphát hiện những vấn đề
bức xúc, nổi cộm phải báo cáo cho Thường trực Huyện ủy).
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài T ruyền th an h huyện
Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về việc tổ chức Diễn đàn
năm 2018; kịp thời phản ánh những mô hình hay, nội dung thiết thực, hiệu quả cao
để tuyên truyền, nhân rộng.
5. Các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy
Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối họp với các ban đảng, Văn phòng
Huyện ủy tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai
thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.
Yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, các ban đảng,
Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt Kế hoạch này./.
Nơi nhân:
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c),
- TT HU, UBND, UBMT huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Chi bộ trực thuộc đảng ủy,
- Phòng VH&TT, Đài Truyền thanh huyện,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG v ụ

