TỈNH ỦY NGHỆ AN
*
Số 220-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”
----Thực hiện Kế hoạch số 360-KH/BTGTW, ngày 04/12/2019 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên
đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được nội dung cơ bản của
chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Xây dựng nhiều gương điển
hình, mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
2. Yêu cầu
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề
2020 bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của
địa phương, đơn vị.
- Gắn việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện Kế
hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề
“Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 và kế hoạch tổ chức đại
hội đảng các cấp.
- Giám sát, đôn đốc, tự kiểm tra việc triển khai nghiên cứu, học tập và
thực hiện ở các cấp có hiệu quả, thiết thực.
II- NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung nghiên cứu, học tập
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- Triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Giới thiệu nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Tài liệu: Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương
biên soạn.
3. Viết thu hoạch: Sau khi học tập, nghiên cứu mỗi cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức bám sát với thực tiễn công việc được giao, tự liên hệ
bản thân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ làm theo có tính thực thi, hiệu quả.
4. Maket
(Đơn vị tổ chức...)
HỘI NGHỊ
NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ "TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI
ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG
CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2020
…..., ngày ... tháng ... năm 2019
III- TỔ CHỨC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

1. Cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến, nối
với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương tới điểm cầu Nghệ An.
1.1. Thành phần
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
- Thường trực, trưởng ban tuyên giáo, phó giám đốc trung tâm bồi
dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.
- Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy.
- Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc các ban, Ủy ban Kiểm tra và
Văn phòng Tỉnh ủy.
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và trưởng các khoa, phòng thuộc
Trường Chính trị tỉnh.
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- Trưởng ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.
- Tổng biên tập, phó tổng biên tập các cơ quan báo chí của tỉnh.
1.2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu 7h30’, ngày 17 tháng 12 năm 2019.
1.3. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Giao tế, thành phố Vinh.
1.4. Báo cáo viên: GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng
Lý luận Trung ương, Chuyên gia Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh.
2. Cấp huyện và tương đương: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập
chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” cấp huyện.
2.1. Thành phần: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp
huyện (tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và
đoàn thể cấp huyện (tương đương); bí thư, phó bí thư, chủ tịch
HĐND,UBND xã, phường, thị trấn; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chi uỷ trực
thuộc; thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn; báo cáo viên cấp huyện (tương
đương). Các thành phần khác do cấp ủy huyện (tương đương) quyết định.
2.2. Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong tháng 01/2020.
2.3. Địa điểm: Do đơn vị, địa phương bố trí.
2.4. Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các
đồng chí trong ban thường vụ hoặc mời báo cáo viên cấp trên.
3. Cấp cơ sở: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm
2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” cấp cơ sở.
3.1. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng
bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị khối xã, phường, thị trấn và hành chính sự nghiệp,
doanh nghiệp trên địa bàn.
3.2. Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong tháng 02/2020.
3.3. Địa điểm: Do đơn vị, địa phương bố trí.
3.4. Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp báo cáo hoặc mời
báo cáo viên cấp trên.
IV- KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành.
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V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Tham mưu kế hoạch tổ chức Hội nghị; ban hành hướng dẫn học tập;
phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Viễn thông Nghệ An đảm bảo các điều kiện
(tài liệu, hội trường, maket, kinh phí, đường truyền…) tổ chức Hội nghị trực
tuyến cấp tỉnh vào ngày 17/12/2019.
- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trong tỉnh, ban tuyên giáo các huyện,
thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh
tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2020 trong các tầng lớp nhân dân; tổ
chức tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí và trên
Thông báo nội bộ của tỉnh.
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai học tập, thực hiện chuyên đề
và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
kết quả thực hiện kế hoạch.
2. Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp phát hành giấy mời; tham mưu kinh
phí; cử cán bộ công nghệ thông tin phối hợp Viễn thông Nghệ An, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy kết nối đường truyền trực tuyến từ Ban Tuyên giáo
Trung ương phục vụ Hội nghị cấp tỉnh.
3. Viễn thông Nghệ An: Phân công bộ phận kỹ thuật phối hợp với Văn
phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết nối đường truyền đảm bảo chất lượng
phục vụ Hội nghị.
4. Cấp ủy đảng các cấp
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề 2020 ở
cấp mình.
- Gắn việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 với thực hiện Kế
hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề
“Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 và kế hoạch tổ chức đại
hội đảng các cấp.
- Xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2020.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đưa vào tiêu chí
đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức cuối năm.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh: Tổ chức phát động
trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chuyên đề năm 2020
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gắn với các phong trào thi đua, Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 về
tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019
- 2020 và kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp phù hợp. Lựa chọn, xây
dựng mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 thiết thực, hiệu quả.
6. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh: Xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục tuyên truyền nội dung chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền các
mô hình điển hình tiêu biểu đến các tầng lớp nhân dân.
Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện nghiên túc, tránh làm
lướt, làm hình thức; có báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 28/02/2020.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c),
- Vụ Lý luận Chính trị, BTG TW,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp (đ/c Ý Lan),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Xuân Sơn

