ĐẢNG B ộ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN ỦY HẢI LĂNG
*

ĐÃNG CỘNG SẢN VĨỆT NAM
H ải Lăng, ngày 26 tháng 10 năm 2017

Số 253 -CV/HU
V/v sơ kết, tổng kết một sổ nghị quyết, chỉ thị
về các lĩnh vực khoa giảo năm 2018

Kính sửi: UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 433-CV/BTGTU, ngày 13/10/2017 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị về
các lĩnh vực khoa giáo năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị UBND
huyện chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu Ban Thường
vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh
vực khoa giáo năm 2018, cụ thể như sau:
1. Sơ két 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của
Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) gắn với Chương trình hành động số 83CTHĐ/TU, ngày 19/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV);
Chương trình hành động số 64-CTHĐ/HU, ngày 07/11/2014 của Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện (khóa XIV) "Ve chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

* Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/5/2018.
2. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với Chương trình hành
động số 95-CTHĐ/TU, ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XV); Chương trình hành động số 74-CTHĐ/HU, ngày 07/11/2014 của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện “Ve đổi mới căn bản, toàn diện giảo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hỏa, hiện đại hỏa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”.
* Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/10/2018.

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/7/2008
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) gắn với Chương trình hành động
số 70-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XIV) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóahiện đại hóa đất nước ”.

* Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/6/2018.
4. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 02/7/2013 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy “Ve tăng cường sự lãnh đạo của Đ ảng đổi với công tác gia
đình trong tình hình m ớ i”.
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* Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/6/2018.
5.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của
Ban Bí thư “v ề p h á t triển nền đông y Việt Nam và H ội Đông y Việt Nam trong
tình hình m ớ i”.
* Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn liên quan
tham mưu xây dựng báo cáo theo đề cường gợi ý (sao gửi kèm theo), đảm bảo
thời gian, chất lượng và gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tityên giáo
Hưyện ủy). Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc
xây dựng các báo cáo nêu trên./.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Huyện uỷ,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
-LưuVPHU.

T/M BAN THƯỜNG vụ

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Nguyễn Quang Lâm
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ĐÈ CƯƠNG
Báo cáo sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị
(kềm theo Công văn sổ 253-CV/HU, ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập, phổ biến nghị quyết, chỉ thị

- Hình thức tổ chức: Hội nghị chuyên đề hay lồng ghép (nêu rõ thời gian tổ
chức quản triệt, đổi tượng được quán triệt).

- Số lớp, số người tham dự, tỷ lệ.
2. Thống kê các văn bản đã ban hành để cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị
3. Công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị

Nêu hình thức, nội dung, kết quả (tuyên truyền thông qua hệ thống truyền
thanh, qua kênh thông tin điện tử huyện, bằng trực quan như: panô, áp phích,
khẩu hiệu....).
4. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân
dân, nhất là các đối tượng trực tiếp đã nêu trong nghị quyết, chỉ thị
5. Kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị

5.1. Việc ban hành các giải pháp tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong chỉ thị, nghị quyết.
5.2. Kết quả (Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để đảnh giá, phải cỏ sổ liệu
chứng minh, so sảnh)

* Đánh giá chung
- Ưu điểm
- Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân
(Nếu tổng kết 10 năm nêu thêm kinh nghiệm)
n . MỘT SÓ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ TIÉP TỤC TH ựC HIỆN
NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ
IH. KIÉN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

