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\ ựpXM Thưc hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018, của Ban Tuyên
ư ^
giáo Trung ương vê “Học tập, quản triệt, tuyên trứyên, triên khai thực hiện các
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Y
hành kế hoạch hóc tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện như sau:
L MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học
tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung
ương 7, khóa XII của Đảng; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành
động, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Làm tốt công tác tư
tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng
lớp Nhân dân.
2. Yêu cầu
- Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rô những nội dung cơ bản của các
nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, đặc biệt lả những nội dung
liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, C ơ quan, đơn vị và cá nhân.
- Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp
nghe giói thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo
luận. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán
triệt các nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện.
- Chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết của tập thể, kế
hoạch hành động của cá nhân phải thể hiện các quan điểm chỉ đạo, những chủ
trương, định hướng lớn, các nội dung mới được thể hiện trong các nghị quyết Hội
nghị Trung ương 7, khóa XII, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị và đảm bảo
điều kiện thực hiện.
II. KÉ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Nội dung học tập, quán triệt: Phải tập trung làm rõ những quan điểm,
mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong
các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, bao gồm:
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- Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp
chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vự”;
- Nghị quyết “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
- Nghị quyết về “Cải cách chỉnh sách bảo hiểm xã hội ”.
2. Hình thức, thành phần, thòi gian, thời hạn tồ chức học tập, quán triệt
2.1. Lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

* Hình thức: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến từ Trung
ương đến điểm cầu Quảng Trị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì.
* Thành phần :
- Các đồng chí ủ y viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI;
- Lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; ủ y viên ủ y ban Kiểm tra
Tỉnh ủy;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội cấp tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn; đại diện lãnh đạo các doanh
nghiệp Nhà nước từ hạng 2 trở lên;
- Bí thư, Phó Bí thư các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo
các huyện, thị, thành ủy; Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phổ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo cáo viên Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020;
* Thời gian: vào đầu tháng 7/2018.
* Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (Số 30 - Hùng Vương, thành phố Đông Hà).
2.2. Lớp cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và
Đảng ủy trực thuộc Tĩnh ủy tổ chức

* Hình thức: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức hội
nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
bằng các hình thức phù hợp do cấp ủy quyết định.
* Thành phần:
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (chưa tham gia lớp cán bộ
chủ chốt cấp tỉnh);
- Các đồng chí Huyện ủy viên, Thị ủy viên, Thành ủy viên và Đảng ủy viên
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (chưa tham gia lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh);
- Trưởng, phó phòng, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và
Kỹ thuật tỉnh; Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh;
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- Trưởng, phó và chuyên viên các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn
thể cấp huyện;
- Cán bộ, giảng viên, chuyên viên Trường Chính trị Lê Duẩn, phân hiệu Đại
học Huế tại Quảng Trị, các trường Cao đẳng và Trung cấp nghề của tỉnh;
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Bí thư chi bộ và một số cán bộ lãnh đạo trung,
cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.
* Thời gian: 01 ngày; trong đó có 01 buổi thảo luận, nghiên cứu tài liệu, viết
bài thu hoạch.
* Thời hạn: Hoàn thành trong tháng 7/2018.
2.3. Ở cấp cơ sở
* Hình thức: Tổ chức học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa
XII theo hình thức tập trung tại hội trường.
* Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ; mời
Trưởng, Phó các đoản thể chính trị - xã hội không phải là đảng viên và một số đại
biểu quần chúng ưu tú tham dự.
* Thời gian: 01 ngày; trong đó có 01 buổi thảo luận và nghiên cứu viết bài
thu hoạch.
* Thời hạn: hoàn thành trước 30/8/2018.

*Ltfuý
- Đoi với các địa phương có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng
sâu, vùng xa; các đom vị có đông đảng viên là công nhân lao động tại các doanh
nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... cấp ủy các cấp
nghiên cứu tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết với hình thức và thời
lượng phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.
- Đổi với lực lượng vũ trang: Căn cứ vào kế hoạch này để triển khai thực
hiện; đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Quân ủy Trung uơng, Đảng ủy Công an
Trung ương để bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng,
an ninh, lựa chọn hình thức nghiên cứu quán triệt phù hợp với điều kiện đặc thù của
đơn vị.
3. Báo cáo viên
- Ban thường vụ cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán
triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tại cấp mình.
- Đồng chí Bí thư cấp ủy chủ trì buổi thảo luận, trực tiếp phần công các đồng
chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, trong Đảng ủy hoặc mời báo cáo viên cấp
trên trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Báo cáo viên phải là những đồng chí có kinh
nghiệm trong triển khai Nghị quyết của Đảng, am hiểu sâu về cảc lĩnh vực trong
các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cửa Đảng.
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4. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động
4.1. cấ p tỉnh

- Giao Ban Cán S ự Đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo UBNĐ tỉnh xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện Nghị quyết về “Cải cách chỉnh sách tiền lương đổi với cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp ”,
Nghị quyết về “Cải cách chỉnh sách bảo hiểm xã hội
- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ tri, phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng
kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cản bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm
vụ tt .
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua trong quý
III/2018.
4.2. Cấp huyện và tương đương

- Cấp ủy cấp huyện và tương đương, cấp ủy cơ sở trực thuộc chọn các nội
dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị, ngành để xây dựng kế hoạch
hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa kế hoạch hành động của cấp
tỉnh.
- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng ké hoạch
cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng phù
hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
5. Viết thu hoạch cá nhân
- Sau hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết do các cấp ủy đảng triệu tập, cán
bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân.
- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng
(thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải
pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; liên hệ với
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đề
xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách
nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo việc
viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.
- Bài thu hoạch lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cấp ủy cấp huyện và các Đảng bộ trực
thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo viết thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết tại cấp ủy cấp
mình.
- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính
trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, đảng viên già yếu, đảng viên được miễn
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sinh hoạt Đảng thì không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân, khuyến khích tham gia
thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.
- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân là
một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.
6. Tài liệu Hội nghị
Tài liệu nghiên cứu, học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa
XII) của Đảng, gồm:
- Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.
- Tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập, tài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết
Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối
hợp với các cơ quan liên quan biên soạn.
in . PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN RỘNG RÃI TRONG NHÂN DÂN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên
truyền rộng rãi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trong
Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt
động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.
2. Các cấp ủy đảng chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần
chủng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp ủy dáng các cấpTtrước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các
sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo
xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
Nghị quyêt một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; kịp thời biểu dương những
noi làm tốt, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, đảm bảo việc tổ chức nghiên cứu,
học tập nghị quyết thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ và
Nhân dân trong tỉnh.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban
Đảng của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá
XII; tổng hợp kết quả học tập, bài thu hoạch báo cáo kết quả về Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trong quý III/2018.
3. Đối với lớp học trực tuyến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh:
* Văn phòng Tỉnh ủy:
- Chuẩn bị và gửi giấy mời theo thành phần;
- Làm công tác tổ chức hội nghị;
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- Sắp xếp, trang trí hội trường, makét, đường truyền trực tuyến và các điều
kiện khác để đảm bảo tổ chức hội nghị;
- Dự trù kinh phí trình Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt, chi trả các chế độ, chi
phí hội nghị.
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Tham mưu nội dung makét hội nghị;
- Cấp phát các tài liệu nghiên cứu, học tập cho đại biểu dự hội nghị;
- Tiếp nhận bài thu hoạch cá nhân của các đại biểu dự hội nghị (qua các
Đảng bộ trực thuộc), tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy.
Nhận được kế hoạch, yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan
khẩn trương tổ chức thực hiện.
N ơ i nhận:
- Ban B í thư TW Đ ảng,
►báo cáo
- Ban Tuyên giáo TW ,
- Thường trực Ban TGTW tại Đ à N ăng, „
- Ban cản sự đảng, Đ ảng đoàn,
- M ặt trận và các đoàn thể chính t r ị - x ã hội cấp tỉnh,
- Các Ban Đ ảng và V ăn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành và ĐƯ TT Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PHÓ BÍ THƯ

