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'r ' ~ỊyỊOjJcỹịí/ác-------- Tnực hiện Kê hoạch sô 47- KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường
) )
-Svụ Tỉnh ủy về Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo
XJ ỉ /
ỵ dục, quản lý cản bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư
tưởng chỉnh trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biên”, “tự
chuyển hỏa” trong nội bộ” và Báo cáo số 240-BC/TU, ngày 25/1/2018 của
BTV Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU,
phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; nhằm tiếp tục đưa việc tổ chức
Diễn đàn thành một nội duna sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đảng gắn với
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý một số nội dung thực hiện Diễn đàn chi bộ năm
2018 như sau:
I. NỘI DUNG SINH HOẠT
1.
Đối với Diễn đàn chi bộ sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chi Minh”
- Nội dung sinh hoạt:
Gồm: 1. Đánh giá việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 của chi
bộ về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình về
phòng, chổng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, tự diễn biển, tự
chuyển hóa”.
2.
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể,
hoạch làm theo của cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017.
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3. Nêu các nội dung cơ bản về tác phong, phong cách 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.
4. Đảng viên thảo luận, liên hệ phong cách, tác phong công tác.
5. 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.

6.
Sau khi tổ chức Diễn đàn: Chi ủy xây dựng báo cáo kết qu
chức Diễn đàn gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp.
2. Đối với Diễn đàn chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cản bộ,
đảng viên trong đẩu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tu? tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ”
- Nội dung sinh hoạt:
Gồm: 1. Đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm,
biếu hiện đã nhận diện trong Diễn đàn trước.
2. Gợi ý một số biểu hiện được nêu trong NQ TW4 khóa XII về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đảng viên thảo luận, liên hệ. Một số khái niệm
mới có liên quan đến nhận diện các biểu hiện được nêu trong NQ TW4 khóa
XII (như “tham nhũng vặt”: nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp trong giải quyết công việc).
3. Đảng viên thảo luận, liên hệ có hay không các biểu hiện cấp ủy
nêu ra.
4. Kết luận buổi diễn đàn: + Nhận xét tổng quan buổi diễn đàn;
+ Nêu những biếu hiện đã được đảng
viên thảo luận, liên hệ và nguyên nhân của những biếu hiện đó;
+ Thống nhất những nhiệm vụ, giải
pháp khắc phục các biểu hiện thông qua đề xuất của đảng viên.
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5.
Sau khi tổ chức Diễn đàn: Chi ủy xây dựng báo cáo kết quả
chức Diễn đàn gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp, tùy tình hình thực tiễn của chi
bộ có thể xây dựng Nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch khắc phục, sửa
chữa các hạn chế, biểu hiện đã được nhận diện qua Diễn đàn.
II. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Đối với đảng ủy cấp trên cơ sở:
- Trên cơ sở Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 36HD/BTGTU, ngày 17/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn
này xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong năm 2018
đảm bảo nội dung yêu cầu (Trong tháng 3 hoặc tháng 4/2018 tổ chức Diễn
đàn “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
Chỉ Minh”; Quý III/2018 tổ chức Diễn đàn “Nêu cao vai trò, trách nhiệm
của cản bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyến hóa ” trong nội bộ ”).
- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo dõi, giúp đỡ chi bộ tổ chức
Diễn đàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để nâng cao
chất lượng Diễn đàn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
- Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc phối hợp các ban đảng liên quan trong công tác tham mưu chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thực hiện báo cáo tình hình, kết quả triển
khai Diễn đàn về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào tháng 6 và tháng 12/2018 để
tổng họp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Đối vói Đảng ủy cơ sở:
- 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 trong việc xây dựng
kịch bản chương trình và kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách
làm hay, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Diễn đàn.
- Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan nội dung Diễn đàn.
3. Đối với Chi ủy, Bí thư chi bộ:
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- 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 của 2 Diễn đàn nêu trên để
đảm bảo chủ động, linh hoạt trong điều hành.
- Dành thời lượng thỏa đáng để đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ.
- Sau Diễn đàn, nghiên cứu đưa các kết quả, két luận tại Diễn đàn vào
nội dung sinh họat tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Nơi nhân:

TRƯỞNG BAN

- TT Tỉnh ủy (để b/c),
- TT các huyện, thị, thành uỷ, ĐU trực thuộc,
- Ban TG các huyện, thị, thành ủy;
TH các Đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu PTT-BC-XB, VT BTG.

Hồ Đại Nam

