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 Số 28-KH/TU 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 07 tháng 9 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu  

của Hội nghị lần thứ 3 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) 

------ 
 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên 

truyền một số nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (sau đây gọi tắt là Hội nghị Trung ương 3); cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền kịp thời, đầy đủ những nội 

dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 3 (khoá XII) cho cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.   

- Việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền phải bảo đảm được 

chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp với từng đối tượng và đạt kết quả thực chất. 

II. Nội dung, đối tượng 

Theo Tài liệu của Văn phòng Trung ương Đảng phát hành, do Văn phòng 

Tỉnh uỷ phân bổ; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và 

Ban Bí thư khoá XII; về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự các chức danh 

lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, nhiệm kỳ 2016 – 2021; một số vấn đề quan 

trọng của đất nước trong thời gian qua. 

- Một số điểm mới trong việc thi hành Điều lệ Đảng. 

- Một số vấn đề cần chú ý của Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và 

thi hành kỷ luật Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng. 

III. Tổ chức học tập, quán triệt 

1- Cấp tỉnh:  

- Đối tượng: Các đồng chí cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức 

của tỉnh; bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, 

đảng uỷ trực thuộc, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phòng, chuyên viên 

chính các ban của Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ. 

- Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 22/9/2016. 

- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến 
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2- Cấp huyện: 

- Đối tượng: Cấp uỷ 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 đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, uỷ ban 

nhân dân cấp xã; báo cáo viên cấp huyện; ban thường vụ đảng uỷ cấp xã, bí thư 

chi bộ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông, cán bộ trung cấp đã nghỉ hưu 

trên địa bàn. 

- Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước ngày 15/10/2016. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp truyền đạt. 

3- Cấp cơ sở 

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

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể (không phải là đảng viên) 

- Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước ngày 30/10/2016. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư chi, đảng bộ cơ sở. 

IV. Việc tuyên truyền những nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung 

ương 3 

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đa dạng, phong phú, 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 uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở 

căn cứ Tài liệu học tập, quán triệt để có những hình thức phổ biến, tuyên truyền 

phù hợp đối với từng đối tượng. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ 

Tài liệu học tập, quán triệt để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân. 

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

chức các chuyên trang, chuyên mục để phổ biến, tuyên truyền những nội dung 

chủ yếu của Hội nghị trung ương 3. 

V. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng Tỉnh uỷ phân bổ Tài liệu học tập, quán triệt cho các đảng bộ 

trực thuộc tỉnh. 

- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện; 

bảo đảm việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung Hội nghị 

Trung ưởng thực sự nghiêm túc, đạt hiệu quả cao và đúng thời gian quy định; 

báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 05/11/2016. 
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- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị quán triệt cấp tỉnh; đồng thời theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ 

biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                      

- Vụ III - Ban Tổ chức Trung ương Đảng; 

- Vụ VII - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; 

- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại T78; 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 

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

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

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

  
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 

(để báo cáo) 


