TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG C Õ N G SẢN V IỆ T NAM
Quảng Trị, ngày 30 tháng 7 năm 2018
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các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc

ìhật lý luận, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính
trị, tư tưởng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong hệ
thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 01/02/2013 Bộ
Chính trị đã ban hành Quy định 164-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xác định tầm quan trọng của việc bồi
dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới, ngày 29/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU về “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên ở cơ sở từ năm 2015-2020
Qua 3 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho
cán bộ, đảng viên ở cơ sở (Đổi tượng 5, theo Hướng dẫn sổ 82 - HD/BTGTW, ngày
12/6/2013 của Ban Tuyên giáo Trung lương), 3/16 Đảng bộ là Hải Lăng, Hưởng
Hóa và thành phố Đông Hà triển khai mở được 7 lóp với 578 cán bộ, đảng viên1.
13/16 Đảng bộ chưa tổ chức triển khai và số lượng cán bộ, đảng viên thuộc đối
tượng 5 chưa được tổ chức bồi dưỡng, cập nhật còn rất lớn.
Đổ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tinh ủy góp
phần khắc phục các biểu hiện “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý
luận và học tập lý luận chính trị, lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước. Nói và viết không đúng quan điểm, đường lối của Đảng” đã được Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đề nghị:
1.
Thường trực các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các
phòng, ban, ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Ke hoạch số 87 KH/TƯ ngày 29/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bố trí kinh phí để mở các lớp
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 trong năm 2018 và các năm 2019,
2020 .
2.
Các đơn vị chưa tố chức các lớp bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho đối
tượng 5 từ đầu nhiệm kỳ đến nay khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện.

1 Huyện Hải Lăng đã mở được 3 lớp với 270 đồng chí; huyện Hướng Hóa: 2 lớp với 190 đồng
chí; thành phố Đông Hà 2 lớp với 118 đồng chí. (Sổ liệu thống kê đến 30/6/2018).
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3. Nội dung bồi dưỡng, cập nhật:
Trên cơ sở tài liệu bồi dưỡng cho đối tượng 5 được Ban Tuyên giáo Trung
ương biên soạn, phát hành năm 2014, các đơn vị lựa chọn và tham khảo thêm các
chuyên đề sau để triển khai bồi dưỡng, cập nhật trong năm 20181:
-

Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh.
Chuyên đề 2: Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay.
-

Chuyên đề 3: Những điểm mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng
đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ơ Việt Nam hiện nay.
-

- Chuyên đề 4\ Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới.
Chuyên đề 5: Cách mạng công nghiệp 4.0 và dự báo tác động đến phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
-

Chuyên đề ố: Một số kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
-

4. Giảng viên: Các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc phân công
các đồng chí lãnh đạo hoặc mời giảng viên bồi dưỡng, cập nhật các chuyên đề phù
họp. Các đơn vị có nhu cầu hỗ trợ giảng viên trong truyền đạt các chuyên đề, gửi
đề xuất cụ thể về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2018.
5. Thời gian: Từ 2 - 3 ngày.
Bồi dưỡng, cập nhật lý luận, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên là nội dung
quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Kính đề nghị
Thường trực các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình
hình ở địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

1Nội dung các chuyên đề liên hệ Phòng LLCT-LSĐ, Ban Tuyên giáo Tinh ủy.

