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KẾ HOẠCH  

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiệnNghị 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, Hướng dẫn 

số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 

326-KH/ĐU ngày 11/5/2016, của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch 

số 271KH/ĐU ngày 31/5/2016, của Đảng ủy Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc 

gia, về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng ủy Đài Khí tượng Thủy văn khu vực 

Nam Trung Bộ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở Đảng bộ Đài như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để từng đảng 

viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong 

văn kiện Đại hội. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành 

động và trong toàn Đảng bộ, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện 

để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

- Xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với chức năng, nhiệm vụ 

chính trị và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị đảm bảo khả thi, thiết thực, 

hiệu quả trong triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

- Các chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 

sâu rộng tới toàn thể viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, tạo sự đồng 

thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

- Gắn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực 

thù địch, đồng thời thuyết phục, uốn nắn, chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc trong 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. 

- Bí thư các chi bộ có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt và 

đánh giá kết quả học tập (qua bản thu hoạch của các đảng viên), báo cáo kết quả học 

tập về Đảng ủy Đài, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 



II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HÀNH 

ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  

1. Nội dung học tập, quán triệt 

- Nghiên cứu những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo 

cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016-2021; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số 

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

- Thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của 

Đảng ủy Đài. 

2. Tài liệu học tập và báo cáo viên 

- Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các tài liệu do 

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: (1) Tài liệu nghiên cứu các văn kiện dùng cho 

cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; (2) Tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ 

sở; (3) Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể 

chính trị - xã hội và  tuyên truyền trong nhân dân; (4) Tài liệu tham khảo phục vụ 

nghiên cứu các văn kiện Đại hội XII của Đảng; (5) tài liệu về những điểm mới trong 

các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đảng ủy Đài đặt mua tài liệu và gửi đến các chi 

bộ sau. 

- Báo cáo viên: các chi bộ liên hệ đăng ký cho đảng viên tham dự học ở địa 

phương hoặc mời báo cáo viên địa phương. 

3. Viết thu hoạch cá nhân 

- Đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết 

thu hoạch cá nhân (có mẫu gửi kèm), sau 5 ngày làm việc (kể từ sau ngày kết thúc hội 

nghị), bản thu hoạch của cá nhân được gửi cho bí thư chi bộ để đánh giá kết quả học 

tập Nghị quyết. Các bản thu hoạch của cá nhân được lưu tại chi bộ để làm căn cứ xếp 

loại đảng viên cuối năm và phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị 

quyết của các tổ chức đảng cấp trên. 

- Căn cứ vào bản thu hoạch của các cá nhân, bí thư chi bộ làm báo cáo đánh giá 

kết quả học tập Nghị quyết của chi bộ (theo mẫu gửi kèm), chậm nhất sau 10 ngày làm 

việc (kể từ sau ngày kết thúc hội nghị), báo cáo của chi bộ cùng với bản thu hoạch của 

bí thư chi bộ được gửi về và lưu giữ tại Đảng ủy Đài.  

- Báo cáo đánh giá kết quả học tập Nghị quyết của Đảng bộ Đài, bản thu hoạch 

của Bí thư và phó Bí thư Đảng ủy Đài gửi về Đảng ủy Trung tâm (qua Văn phòng 

Đảng ủy). 

4. Về xây dựng chƣơng trình và kế hoạch hành động  



- Các chi bộ trực thuộc không phải xây dựng chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết, tuy nhiên căn cứ các nội dung của Nghị quyết để bổ sung vào chương 

trình, kế hoạch công tác hàng năm. 

- Đảng ủy Đài xây dựng chương trình hành động của tập thể để thảo luận và 

thông qua tại Đảng ủy Đài và gửi về Đảng ủy Trung tâm KTTV quốc gia.  

- Các đồng chí Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng ủy Đài xây dựng kế hoạch hành động 

cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ Trung 

tâm, Đảng bộ Đài và nghị quyết đại hội chi bộ mình 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 kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể 

cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy hàng năm và cả nhiệm kỳ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các chi bộ căn cứ vào tình hình cụ thể, cần chủ động liên hệ học tập Nghị 

quyết cùng với các địa phương hoặc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập riêng cho phù 

hợp với đặc điểm của đơn vị mình. Hoàn thành học tập và gửi báo cáo về Đảng ủy 

Đài trước 31/7/2016 

Đảng ủy Đài xây dựng báo cáo kết quả triển khai học tập và xây dựng chương 

trình hành động của tập thể Đảng ủy Đài và các cá nhân theo quy định. Hoàn thành kế 

hoạch và gửi báo cáo về Đảng ủy Trung tâm trước 20/8/2016. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Yêu cầu các chi bộ trực thuộc nghiêm túc 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Đài đúng thời gian quy định. 

Kế hoạch này được phổ biến đến từng đảng viên và đăng website của Đài./. 

 

                                                            T/M ĐẢNG ỦY ĐÀI 

                                                             BÍ THƢ 
Nơi nhận: 

- Văn phòng ĐU TT KTTV quốc gia; 

- BTĐU; 

- BCH CĐ, BCH ĐTN; 

- 5 chi bộ;  

- Lưu ĐUĐ.                                                       

                                                                                    Nguyễn Tấn Hƣơng 

 

 

 


