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

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 
 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 10/8/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối về xác định nhiệm vụ trọng tâm quý III/2020; Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cho các cấp uỷ, cán bộ, đảng 

viên nắm được các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên 

cơ sở đó các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với 

đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, nghiêm túc và hiệu quả; kết 

hợp nghe giới thiệu với tự nghiên cứu; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của cán 

bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung 

Phổ biến, quán triệt những nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng 

bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Tài liệu học tập 

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 (do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát hành): 

Đảng ủy Khối cấp. 

3. Hình thức tổ chức 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp hoàn thành trước ngày 30/09/2020. 
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Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm đối với công tác tổ chức học tập, 

quán triệt Nghị quyết tại cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và báo cáo lịch 

tổ chức học tập (thành phần, thời gian, địa điểm) về Đảng ủy Khối, để Đảng ủy 

Khối cử cán bộ theo dõi, nắm tình hình tổ chức học tập Nghị quyết của cơ sở; đồng 

thời báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy Khối trước ngày 05/10/2020 (theo mẫu 

đính kèm). 

2. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội của các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; cấp ủy 

các chi, đảng bộ cơ sở  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp. 

         3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy theo dõi, đôn đốc và báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 
  

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan          



ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN  VÀ DOANH NGHIỆPTỈNH                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 

BÁO CÁO  

kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 
 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

 

Tình hình tổ chức phổ biến, quán triệt  
Kế hoạch  

triển khai thực hiện  
Nghị quyết Đại hội 
 (Số, ngày ban hành) 

Tổng 

số lớp 

Ngày tổ chức phổ 

biến, quán triệt 
Báo cáo viên 

Đảng viên Quần chúng 

Số người đã 

học/Tổng số 
Tỷ lệ % 

Số người đã 

học/Tổng số 
Tỷ lệ % 

        

  

                                                                                           Bình Thuận, ngày        tháng     năm 2020 

                                                                                                                                   T/M CẤP ỦY 
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