ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

TỈNH ƯỶ QUẢNG TRỊ
TỎ GIÚP VIỆC 94

Đông Hà, ngày 27 tháng 4 năm 2018

*

Số ^ - QC/TGV

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
____ ____ -—_~ciia-To ịgiúp việc Thưòng trực Tỉnh ủy đấu tranh chống âm mưu, hoạt động
HUYỆN UY HAj_ L T ý jj
«!Ị)||n biên Ịioà bình" trên lĩnh vưc tư tưởng, văn hoá.

^Cằn-cứ Quyết định sổ 307- QĐ/TU, ngày 30/8/2016 và các văn bản liên quan
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập, kiện toàn Tổ giúp việc của Thường trực Tỉnh
uỷ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn
hoá (gọi tắt là Tổ giúp việc 94).
Tổ giúp việc 94 thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Tổ như sau:
Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động Tổ giúp việc của Thường trực
Tỉnh uỷ tham mưu, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình"
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá được thành lập (kiện toàn) theo Quyết định số 307QĐ/TƯ, ngày 30 tháng 8 nãm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
- Tổ giúp việc làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số những nội
dung tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động
"diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm
phối họp chặt chẽ với nhau thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến cuộc đấu tranh
chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình' trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trên địa
bàn tỉnh.
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Chương 2
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ
- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo hoạt động tuyên truyền trong cán
bộ, đảng viên và nhân dân về nhận diện, đấu tranh chổng những âm mưu, thủ đoạn, hoạt
động của các thế lực thù địch thực hiện "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn
hoá.
- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã
hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và hoạt động của các thế lực thù địch; báo cáo kịp
thời cho Thường trực Tỉnh uỷ để có chủ trương, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu
hoạt động "diễn biển hoà bình"; đề xuất, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp,
khiếu kiện đông người, các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh thành "điểm
nóng".
- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức
thực hiện chuẩn bị sơ kết, tổng kết; công tác thi đua, khen thưởng đổi với các cá nhân,
tập thể trong công tác tuyến truyền, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biển hoà
bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
Điều 4. Quyền hạn:
- Được thông tin những vấn đề liên quan đến các quan điểm chỉ đạo của Trung
ương, của Tỉnh về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" trên lĩnh
vực tư tưởng, văn hoá.
- Được tiếp xúc, nắm tình hình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá ở cơ sở.
- Được kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ hướng xử lý, giải quyết các
vụ việc qua nắm tình hình.
- Tổ giúp việc được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để thực hiện
nhiệm vụ, khi Tổ trưởng ký văn bản.
Chương 3

C ơ CẤU TỎ CHỨC VÀ NHIỆM v ụ CÁC THÀNH VIÊN
CỦA TỔ GÌỦP VIỆC
Điều 5. Cơ cấu tổ chức
- Tổ trưởng Tổ giúp việc: Đồng chí ƯVBTVTƯ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
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- Các thành viên là đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội
chính Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Sở Thông tin- Truyền thông, Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch, Tỉnh đoàn Quảng
Trị; lãnh đạo một số phòng chuyên môn (Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Phòng Thông tin
công tác Tuyên giáo) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cơ quan Thường trực của Tổ giúp việc là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên
___ _
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- Chịu trách nhiệm chung và trực tiếp chỉ đạo các thành viên thực hiện các nhiệm
vụ, quyền hạn theo quy chế này.
- Quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc; chỉ đạo sự phối
hợp giữa Tổ giúp việc, các thành viên Tổ giúp việc với các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn
vị, tổ 94 cấp huyện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chổng âm mưu, hoạt
động "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
- Trực tiếp báo cáo, phản ánh, đề xuất kịp thời với Thường trực Tỉnh uỷ những
vấn đề liên quan đến tình hình "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
2. Nhiệm vụ chung của các thành viên Tổ giúp việc
- Theo dõi, nắm tình hình có liên quan đến cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt
động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại cơ quan, đơn vị, ngành và
lĩnh vực được phân công phụ trách. Báo cáo và đề xuất các giải pháp để giải quyết các
vấn đề nói trên theo chức trách và nhiệm vụ được phân công.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động khác của Tổ giúp việc, tham gia
đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến hoạt động của Tổ.
- Thực hiện các nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công. Tham gia viết bài về chủ đề
chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư
tưởng, văn hóa.
3. Một
• số nhiệm
• vụ• cụ• thể của các thành viên
- Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: giúp Tổ trưởng tham mưu cho Thường trực
Tỉnh ủy các nội dung thuộc lĩnh vực ngành Công an; phát hiện, theo dõi hoạt động của các
đối tượng phản động, chống đối Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phối họp với các cơ
quan liên quan chủ động ngăn ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với những thủ đoạn
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lợi dụng công tác tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí để chống phá
Đảng, nhà nước ta. Tham mưu cho đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đẩy mạnh hoạt
động của Ban Chỉ đạo “Công tác Công an phòng ngừa, đẩu tranh phản hác các quan
điểm sai trải, thù địch của Công an tỉnh. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của
fanpage “Gà báo thức”. Chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố tham mưu có hiệu
quả cho Thường trực cấp ủy và Tổ 94 cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ đẩu tranh
phòng, chổng các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên địa bàn.
”

- Đồng chí Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: giúp Tổ trưởng tham mưu
cho Thường trực Tỉnh ủy các nội dung thuộc lĩnh vực Quân sự. Tham mưu thủ trưởng Bộ
chỉ huy Quân sự tỉnh Chỉ đạo “Lực lượng 47” đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng,
chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống “phi chính trị hóa”
trong quân đội.
- Đồng chí Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: giúp Tổ trưởng tham
mưu Thường trực Tỉnh ủy các nội dung thuộc nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng,
chống “phi chính trị hóa” trong quân đội; vấn đề chủ quyền biển đảo, biến giới quốc gia.
- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: giúp Tổ trưởng phát hiện,
theo dõi các âm mun, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực thông tin truyền thông.
Tham mưu, giúp đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường
công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các trang thông tin điện tử, các hoạt động
kinh doanh internet (đặc biệt là theo dõi, phát hiện các Website, blog trá hình, giả mạo,
có hoạt động kích động nhân dân chống Đảng, chính quyền); đẩy mạnh các hoạt động
thông tin đối ngoại, thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng lợi thể mảnh đất con người
Quảng Trị
- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chỉ đạo Tổ giúp việc đấu tranh phòng, chống hoạt
động “diễn biến hòa bình” của Tỉnh đoàn tăng cường công tác đấu tranh trực diện với các
thế lực thù địch trên mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Facebook “Chuông
gió”. Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng và vận hành có hiệu
quả các trang Facebook chuyên đề tham gia đấu tranh phòng chống các thông tin xấu, độc
và các hoạt động diễn biến hòa bình của các thể lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng,
dư luận xã hội trong thanh thiếu niên qua mạng xã hội.
- Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Tổ trưởng theo dõi, báo cáo và
tham muu Thường trực Tỉnh ủy các nội dung liên quan công tác tôn giáo, nhân quyền;
những vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, các vấn đề nổi lên trên địa bàn tỉnh liên
quan đến âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
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- Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch giúp Tổ trưởng theo
dõi, báo cáo và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các nội dung phòng, chổng “diễn biến hòa
bình” trên lĩnh vực vãn hóa; phát hiện và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh
vực của ngành. Tham mưu giám đốc Sở thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và
xử lý kịp thời các sản phẩm văn hóa độc hại, tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước.
- Đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Tổ
trưởng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý các vụ việc phát sinh của đội ngũ văn
nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh, phát hiện các vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong hoạt
động văn học nghệ thuật, báo chí để đề xuất các phương án giải quyết kịp thời. Xây
dựng các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy, đầu mối khâu nối, phối họp với bộ phận
giúp việc Ban chỉ đạo “Công tác Công an phòng ngừa đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch” và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
- Đồng chí Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thư
ký, giúp Tổ trưởng chuẩn bị nội dung, tài liệu, giấy mời các hội nghị, cuộc họp; tham
mưu xây dựng các báo cáo định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết luận các đoàn kiểm tra.
Trực tiếp quản lý, sử dụng “thư điện tử bảo mật”, trang facebook của Tổ giúp việc 94
tỉnh. Tham mưu Tổ trưởng trong việc lập dự toán kinh phí, hướng dẫn thủ tục thanh
quyết toán, tập họp chứng từ, thực hiện việc thanh quyết toán các nội dung chi của Tổ.
Đầu mối khâu nối, phối hợp với các Tổ giúp việc 94 cấp huyện và Tỉnh đoàn.
- Đồng chí Phó Trưởng phòng Thông tin công tác Tuyên giáo, giúp Tổ trưởng
theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa
bàn tỉnh liên quan đến nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư
tưởng, văn hóa. Đầu mối khâu nối, phối hợp với bộ phận giúp việc của “lực lượng 47”
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Chương 4
CHẾ Đ ộ LÀM VIỆC, PH Ố I HỢP CÔNG TÁC
Điều 7. Chế đô làm viêc
- Tổ giúp việc thống nhất các nội dung báo cáo, kiến nghị đề xuất với Thường
trực Tỉnh uỷ. Trường hợp thời gian gấp không tổ chức họp hoặc lấy ý kiến các thành
viên trong tổ được, Tổ trưởng ký trình và thông báo lại các đồng chí thành viên biết.
- Hình thức hoạt động chủ yếu của Tổ giúp việc thông qua các phiên họp định kỳ
hoặc phiên họp đột xuất. Trong trường hợp không tổ chức họp được Tổ giúp việc, ý
kiến của các thành viên Tổ giúp việc bằng văn bản có giá trị như ý kiến trong cuộc họp.
- Tổ giúp việc định kỳ họp 6 tháng một lần vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12
hàng năm. Tuỳ điều kiện cụ thể có thể điều chỉnh sớm hơn hoặc muộn hơn do Tổ
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trưởng quyết định. Các kết luận của Tổ trưởng tại các phiên họp được ghi chép,
tổng hợp thể hiện bằng văn bản do Tổ trưởng ký ban hành.
Điều 8. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin
- Định kỳ quý/lần các thành viên Tổ giúp việc có trách nhiệm tổng hợp tình hình,
công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư
tưởng - văn hoá thuộc lĩnh vực được giao. Ngoài ra khi có vụ việc phát sinh, thông tin
đột xuất, các thành viên trực tiếp báo cáo với Tổ trưởng hoặc bằng văn bản, hộp thư
công vụ với thư ký tổ.
- Các báo cáo của Tổ giúp việc, các văn bản của cấp trên, thông tin có liên quan
được sao gửi đến các thành viên trong tổ.
Điều 9. Kinh phí hoạt động.
Hàng năm, Tổ giúp việc lập dự toán kinh phí báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ quyết
định. Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc được bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ trên cơ sở dự toán được Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt.
Chương 5
TỎ CHỨC THựC HIỆN
Điều 10. Các thành viên Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện quy chế này.
Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những nội dung, điều khoản
trong Quy ché chưa phù hợp, Tổ giúp việc sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung.
Quy chế này thay thế cho Quy chế số 02- QC/TGV ngày 18/9/2012 của Tổ giúp
việc 257 và thay thế Thông báo số 10 - TB/TGY ngày 22/12/2016 của Tổ giúp việc 94
về phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc Thường trực Tỉnh ủy về đấu tranh
chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./.
Nơi nhân:
- Thường trực TU ( để báo cáo),
- Thường trực các huyện, thị
thành ùy, Đảng ủy trực thuộc,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị,
thành ủy, Đảng ủy trực thuộc
- Các đồng chí thành viên TGV 94,
- Lưu VTTG.

TRƯỞNG BAN TUYỂN GIÁO

