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KẾ HOẠCH 
tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và 

Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng 

và sự đồng thuận trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân 

tỉnh nhà phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII 

Đảng bộ tỉnh.  

- Góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; khắc phục, chấn 

chỉnh những nhận thức lệch lạc; đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái, 

thù địch. 

2. Yêu cầu 

- Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và các tầng 

lớp nhân dân trong tỉnh; là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 

2016. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu 

đều phải có trách nhiệm tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo 

tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị.  

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết theo hướng đổi mới mạnh 

mẽ về nội dung và phương thức, đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, 

dễ thực hiện, phù hợp từng cấp, từng đối tượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe 

phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận; dành thời gian hợp lý để 
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thảo luận thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp 

giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, viết 

thu hoạch kết quả học tập.  

- Các cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập Nghị 

quyết và xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và kế 

hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn 

với nghị quyết đại hội cấp mình; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hàng 

năm đánh giá kết quả thực hiện của đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.  

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1. Nội dung  

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI) về các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 

– 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 

2020); Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

2. Đối tượng và thời gian  

- Tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

- Cấp tỉnh: hoàn thành trong quý II/2016 (hình thức trực tuyến) 

- Cấp huyện và cấp cơ sở: hoàn thành trong quý III/2016.  

3. Tài liệu và báo cáo viên 

- Tài liệu: Sử dụng theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.  

- Báo cáo viên phải là những người có kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ; 

cần tổ chức bồi dưỡng để đội ngũ báo cáo viên nghiên cứu, học tập sâu kỹ nội 

dung Nghị quyết Đại hội XII và các văn kiện của Đại hội trước khi triển khai 

thực hiện. 

- Đề cao vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc trực tiếp truyền đạt 

và chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết. 

III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 

1. Lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 

- Đối tượng: Các đồng chí Tỉnh ủy viên; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, 

Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phòng, chuyên viên cao 
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cấp, chuyên viên chính và tương đương các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh 

ủy; cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian: 1,5 ngày, trong tháng 5/2016.  

2. Các lớp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì 

2.1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức các lớp học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ trí 

thức; cán bộ, phóng viên báo, đài; hội viên của Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - 

Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh; đội ngũ giảng viên 

của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.  

- Thời gian: 01 ngày, trong nửa đầu tháng 6/2016. 

2.2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh tổ chức các lớp học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

cho các vị nhân sĩ, công thương gia, chức sắc trong các tôn giáo, dân tộc.  

- Thời gian: 01 ngày, trong nửa đầu tháng 6/2016.  

2.3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

cho đội ngũ giáo viên của ngành giáo dục đào tạo toàn tỉnh trong dịp Hè 2016.  

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 31/7/2016. 

3. Các lớp của huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc  

- Đối tượng: Cấp ủy viên đương nhiệm; trưởng, phó ban, ngành, Mặt trận 

và các đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 

bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch 

HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; báo cáo viên cấp huyện;  bí thư chi bộ, hiệu 

trưởng trường trung học phổ thông, cán bộ trung cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn 

(trừ các đối tượng đã tham gia Lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh).  

- Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2016. 

4. Các lớp của lực lượng vũ trang tỉnh 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an 

Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.  

5. Các lớp ở cấp cơ sở 

- Đảng ủy các xã, phường, thị trấn; các chi, đảng bộ cơ sở…tổ chức các lớp 

học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên của cấp mình. 

- Đối tượng: Toàn thể đảng viên trong chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo Mặt 

trận và các tổ chức đoàn thể (không phải là đảng viên). 

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/7/2016. 
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IV. VIỆC TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG  

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu 

rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với 

từng đối tượng; chú ý phát huy hiệu quả việc tuyên truyền trong các tầng lớp 

nhân dân.  

- Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở căn cứ Tài liệu hỏi - đáp 

về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành để 

có những hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp đối với từng đối tượng. 

- Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ Nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng, các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức 

các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh xây dựng kế 

hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế 

hoạch thực hiện. 

- Các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị 

- xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây 

dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 

nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở 

cơ quan, đơn vị mình; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát hợp tình hình địa 

phương, đơn vị. 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch 

hành động của cá nhân 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.   

Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động 

của cá nhân là cơ sở quan trọng để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê 

bình, đánh giá chất lượng hoạt động và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm 

và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người 

đứng đầu. 

(Các văn bản này phải được báo cáo ra tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

và Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể để 
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biết và giám sát; đồng thời, cấp huyện và tương đương gửi báo cáo lên các ban 

của Tỉnh ủy và cấp xã gửi báo cáo lên các ban của cấp huyện) 

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, phổ 

biến Nghị quyết.   

- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo 

nghiên cứu, truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

và chủ trì thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng ở đảng bộ cấp mình; trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo viên.  

- Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy lựa chọn báo cáo viên để hỗ trợ 

cấp ủy cấp dưới tổ chức học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

- Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn về 

kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

- Các đảng ủy trực thuộc tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chậm nhất vào ngày 

10/8/2016. 

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và 

Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                      

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Các ban của Tỉnh ủy; 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 

- Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

(đã ký, đóng dấu) 

 

 

  Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 

 

(để báo cáo) 


