TỈNH ỦY QUÁNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 09 tháng 4 năm 2019

*

Số 122-KH/TU
KÉ HOẠCH
tổ chức hội nghị sơ kết và biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện
1 \' ij'FHrCtóthỊịố 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo
s ; V,
J .bV.. ■
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
’

- - - - -

-------- ỉ— ----- “Thức hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung
ử f i U é / ương Đảng về tổ chức Hội nghị sơ kết hằng năm việc thực hiện Chỉ thị số 05lầ| <^ 3 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” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.
Đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên
nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất về hình thức, phương
pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những năm tiếp
theo.
2. Thông qua việc sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính
quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW.
3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất
sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó, tuyên truyền, nhân rộng các
mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân.
4.
Hội nghị sơ kết phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, bảo đảm thiết
thực, hiệu quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện Chỉ thị. Các tập thể, cá nhân
tiêu biểu được lựa chọn biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, có tính
lan tỏa cao.
II. NỘI DUNG THựC HIỆN
1. Nội dung tổng kết:
Đánh giá công tác triển khai thực hiện, những kết quả đạt được cũng như hạn
chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đề ra phương
hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.
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2. Tham luân:
Dự kiến lựa chọn 8 tham luận trong số các tập thể, cá nhân điển hình được biểu
dương, khen thưởng tại Hội nghị trình bày tham luận (đảm bảo lựa chọn những tập
thể, cá nhân có thành tích nổi bật; cân đối giữa các thành phần). Trong đó:
- Chọn 2 - 3 điển hình tiên tiến để xây dựng phóng sự phát tại Hội nghị.
- Chọn 4 - 5 điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại Hội nghị.
3. Công tác thỉ đua, khen thưởng:
Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn toàn tỉnh, giao Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ,
đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20 tập thể,
30 cá nhân); trong đó:
- Các đảng bộ: Đông Hà, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong mỗi đơn vị chọn
02 tập thể và 02 cá nhân (16 điển hình tiên tiến).
- Các đảng bộ: Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Khối Các cơ quan
tỉnh mỗi đơn vị chọn 01 tập thể và 03 cá nhân (20 điển hình tiên tiến).
- Các đảng bộ: cồn cỏ, thị xã Quảng Trị, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an
tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Cao su mỗi đơn vị chọn 01 tập
thể và 01 cá nhân (14 điển hình tiên tiến).
III. THÀNH PHẦN THAM D ự HỘI NGHỊ
1. Chủ trì Hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
2. Khách mời:
- Đại diện cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nằng;
- Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh (noi không có Tỉnh uỷ viên);
- Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc;
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ; Tuyên huấn các
Đảng uỷ trực thuộc;
- Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.
(Dự kiến số lượng đại biểu tham dự Hội nghị khoảng 200 người).
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IV. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
í. Thời gian: Dự kiến Hội nghị tổ chức trong khoảng thời gian từ 15 20/5/2019
2. Chương trình: Gồm các nội dung chính như sau:
- Văn nghệ chào mừng (30 phút);
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Khai mạc Hội nghị;
- Báo cáo tổng két việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;
- Tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình;
- Khen thưởng các điển hình tiên tiến;
- Phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ.
3. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ (30 Hùng Vương, tp Đông Hà).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Tham mưu Ke hoạch tổ chức Hội nghị;
- Xây dựng Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW;
- Tham mưu các phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy;
- Tham mưu giấy mời, maket hội nghị;
- Dự trù kinh phí hội nghị;
- Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Xây dựng chương trình, kịch bản hội nghị;
- Thẩm định các bài tham luận của cá nhân, tập thể tại hội nghị;
- Tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng;
- Tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình;
- Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan;
- Phối hợp với Ban TĐ-KT tỉnh thực hiện công tác khen thưởng;
- In ấn và phát tài liệu tại Hội nghị;
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bộ đội Biên
phòng tỉnh) chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ với nội dung: ca ngợi về Đảng, về Bác
Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước để phục vụ hội nghị.
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- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ hội nghị.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm công tác tổ chức hội nghị; chuẩn
bị các điều kiện phục vụ hội nghị.
- Phát hành giấy mời; chuẩn bị hội trường, trang trí maket hội nghị, âm thanh,
máy chiếu.
- Thẩm định các văn bản liên quan.
3. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thẩm
định hồ sơ, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng, chuẩn
bị bằng khen và kinh phí trao thưởng.
4. Kỉnh phí tổ chức hội nghị
Từ nguồn kinh phí thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được bố trí hàng năm.
Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh uỷ;
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc và
các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhân:
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
báo cáo
- Ban Tuyên giáo TW tại Đ à Nang,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh,
- Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Đã ký

Nguyễn Văn Hùng

