TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘ NG SẢN V IÊT NAM
Đông Hà, ngày í [ì tháng 3 năm 2018

KH/TU

KẾ HOẠCH
TỐ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận
Ngày:.ữA/./f/.20.U '
C h u y -ca :

‘
Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về
“Ban hành Hướng dan khung đế các cấp uỷ, to chức đảng trực thuộc Trung
ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đây lùi
sự suy thoải, “tự diên biến ”, “tự chuyến hoá ” trong nội hộ” (Quyết định 99);
Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện
Nghị auyêt sổ 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X I về công tác
tôn giảo trong tình hình mới” (Chỉ thị 18); Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày
20/01/2018 của Ban Bí thư “Ve tiếp tục đay mạnh công tác phụ nữ trong tình hình
mới” (Chỉ thị 21); Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư
uvề giám sát của Mặt trận Tố quốc Việt Nam, các to chức chính trị - xã hội và
nhân dãn đoi với việc tu dường, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng
đầu, cản bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” (Quy định 124), Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
ĩ. MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU
ỉ . Tố chức quán triệt, triển khai các văn bản trên của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư Trưng ương Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống
chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới.
2. Thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo trên của Trung ương cần
gắn vói việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về
công tác dãn vận của hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết TW4 Khoá XII về
công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW Khoá XI về
công tác dãn vận; các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công
tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ và
củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
3. Trên cơ sở đó các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn,
chỉ đạo, triến khai, tổ chức thực hiện, bám sát các nội dung định hướng, chỉ đạo
của Trung ương thông qua 4 văn bản nêu trên phù họp với điều kiện, đặc thù của
lừng địa phương, đơn vị.
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II. NỘI DƯNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN
1. Nội dung
Cấp uỷ đảng các cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các
văn bản, gồm: Quyết định 99; Chỉ thị 18; Chỉ thị 21; Quy định 124.
2. Thành phần, thời gian
2.1. Cấp tỉnh
*

Thành phần

Đại diện lãnh đạo: Các sở, ngành cấp tỉnh; các Ban đảng, Văn phòng
Tỉnh uỷ; Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; ƯBMTTQVN
tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh;
Thường trực huyện, thị, thành uỷ, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; Phòng Nội vụ
huyện, thị xã, thành phố.
-

- Trưởng Ban Dân vận các huyện, thị, thành uỷ, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng, CBCV Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
*

Thời gian

Tổ chức hội nghị (1/2 ngày) hoàn thành trước 15/4/2018.
2.2. Các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT Tỉnh uỷ
*

Thành phần

- Thường trực huyện, thị, thành uỷ.
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố
- Đại diện lãnh đạo: Các Ban đảng, Văn phòng huyện, thị, thành uỷ;
ƯBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thị xã, thành phố; Phòng
Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Đảng bộ, chi bộ
trực thuộc huyện, thị, thành uỷ.
- Trưởng Khối Dân vận các xã, phường, thị trấn.
- Các đồng chí lãnh đạo, CBCV Ban Dân vận huyện, thị, thảnh uỷ.
*

Thời gian

Tổ chức hội nghị (1/2 ngày) hoàn thành trước 30/4/2018.
2.3. Các Đảng bộ xã, phường, thị trấn
*

Thành phần

- Thường trực đảng uỷ xã, phường, thị trấn.
- Đại diện lãnh đạo: MTTQ và các tổ chức chính trị " xã hội; Trưởng
Khối Dân vận xã, phường, thị trấn.
- Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn.
- Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn, bản, khu phố.
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*

Thời gian

Tổ chức hội nghị (1/2 ngày) hoàn thành trước 15/5/2018.
m . T ổ CHỨC TH ựC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo thực hiện
- Căn cứ Ke hoạch này, các cấp uỷ Đảng chịu trách nhiệm xây dựng kế
hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt các văn bản trên của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tận chi bộ và các tố chức trong hệ
thống chính trị.
- Căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để chỉ đạo, phối
họp với các cơ quan truyền thông, báo chí đưa tin, tuyên truyền, phát hiện, cố vũ
những nhân tố mới, điến hình trong các lĩnh vực liên quan đến các văn bản trên.
(Chỉ thị 18 báo chí không đưa tin).
- Sau khi tổ chức quán triệt thực hiện, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn,
Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ
quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban
Dân vận Tỉnh uỷ) để được tống hợp, theo dõi.
2 . Báo cáo viên hội nghị
Ban Thường vụ cấp uỷ chủ trì, phân công báo cáo viên cấp mình hoặc
mời báo cáo viên cấp trên báo cáo tại hội nghị.
Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cấp uỷ đảng trực thuộc Tỉnh uỷ,
các cơ quan đơn vi nghiêm túc triến khai thực hiện.

Nơi nhân:
- Ban Bí thư TW Đảng;
-Văn phòng TW Đảng; Báo cáo
- Ban Dân vận TW;
- Các Ban Đảng, Văn phòng TU;
- Các BCS Đàng, Đảng đoàn;
- MTTQ, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Các huyên, thi, thành uỷ, ĐƯTT;
- Cac đ/c TUV;
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG YỤ
PHÓ BÍ THƯ

