
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH      
                          *                                        Bình Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2018 
                  Số 110 - KH/ĐUK 
 

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

các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) 
----- 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung của 
Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII) của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng 
kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội 
dung của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) và chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối theo đúng yêu cầu của Tỉnh ủy.  

- Giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững, hiểu rõ các nội dung 
của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII để thực hiện và tham gia giám sát việc thực 
hiện của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đảm bảo thời gian và tiến độ; triển 
khai thực hiện có hiệu quả; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết. 

- Tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình 
thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung của Hội nghị Trung ương 8,  
khóa XII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai 
thực hiện; đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những 
nhận thức lệch lạc. 

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo của các 
nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) đề ra đảm bảo tính khả thi và phù 
hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. 

 - Phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá 
trình tổ chức thực hiện đi đôi với kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC NGHỊ QUYẾT 

1. Nội dung học tập, tuyên truyền 

Tập trung nội dung, quan điểm, mục tiêu; một số chủ trương lớn và khâu 
đột phá; các giải pháp  chủ yếu trong  các nội dung của Hội nghị Trung ương  8,  
khóa XII; cụ thể là: 
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1.1. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.2. Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. 

1.3. Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp  hành Trung 
ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

2. Đối tượng, tài liệu và kinh phí 

2.1. Đối tượng 

         Tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

2.2. Tài liệu và kinh phí 

         * Tài liệu: Theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, gồm: 

 - Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) (Đảng uỷ Khối đã phân bổ 
văn kiện cho các tổ chức cơ sở đảng và chuyển file qua mạng nội bộ; đồng thời 
đăng tải trên website: http://dukccq.binhthuan.gov.vn/Tài liệu/Văn bản khác). 

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng biên soạn và phát hành, 
gồm: 

+ Tài liệu nghiên cứu: dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. 

+ Tài liệu học tập: dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. 

+ Tài liệu hỏi đáp: dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân. 

(các cấp ủy đặt mua theo thông báo của Đảng ủy Khối). 

* Kinh phí tổ chức các lớp học và tài liệu cho người tham gia học tập: Sử 
dụng từ nguồn kinh phí theo kế hoạch hàng năm của cấp ủy. 

III. TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT 

1. Đảng ủy Khối tổ chức 03 lớp 

1.1. Lớp thứ nhất 

- Thành phần: 

+ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (trừ các đồng chí đã tham gia lớp 
do Tỉnh ủy tổ chức);  

+ Tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận; 

+ Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận; 

+ Tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối; 

+ Trưởng phòng (hoặc tương đương), chuyên viên chính của các sở, ban, 
ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh. 

+ Các đồng chí Trưởng, Phó Ban và chuyên viên của Đảng ủy khối các cơ 
quan tỉnh. 

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 10/12/2018. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 
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1.2. Các lớp thứ hai, thứ ba 

- Thành phần: Đảng viên và quần chúng thuộc các cơ sở đã đăng ký học 
các lớp do Đảng ủy Khối tổ chức (xem phụ lục) 

- Thời gian mỗi lớp: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 20/01/2019. 

- Báo cáo viên: Báo cáo viên Đảng ủy Khối. 

2. Lớp do cấp ủy các cơ sở tổ chức 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tự tổ chức học tập Nghị 
quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị (trừ các 
đồng chí đã tham gia các lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức).  

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.  

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

3. Viết bài thu hoạch cá nhân 

- Cán bộ, đảng viên tham gia học tập các nội dung của Hội nghị Trung 
ương  8,  khóa XII đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. 

         - Thời gian nộp bài thu hoạch: Chậm nhất 10 ngày sau khi học tập.  

- Nội dung viết thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những 
nội dung, quan điểm, mục tiêu; một số chủ trương lớn và khâu đột phá; các giải 
pháp chủ yếu trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; liên hệ 
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân; đề xuất, 
kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cơ 
quan, đơn vị, cá nhân. (có mẫu viết thu hoạch kèm theo). 

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân là 
một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua cuối năm của cá nhân, 
các cơ sở đảng. Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo việc viết thu hoạch thiết 
thực, hiệu quả. Bài thu hoạch cá nhân được lưu tại các chi bộ nơi đảng viên sinh 
hoạt (các cấp ủy cơ sở tổng hợp tóm tắt theo biểu mẫu báo cáo đính kèm, báo cáo 
về Đảng ủy Khối). 

4. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện 

- Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp các ban của Đảng ủy tham 
mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa 
XII sau khi Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy ban hành. 

- Các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị 
chọn những nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị mình để xây 
dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết trên cơ sở cụ thể hóa Chương trình hành 
động, kế hoạch của Tỉnh ủy. 

- Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và Thủ trưởng của 56 cơ quan, đơn vị có tổ 
chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực 
hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII phù hợp với chức trách, 
nhiệm vụ được giao. Kế hoạch hành động cá nhân được lưu tại các chi bộ nơi đảng 
viên sinh hoạt. 

(Các kế hoạch của tập thể, cá nhân trên phải được thông qua tập thể cấp 
ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị). 
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- Thời gian thực hiện:  

+ Đối với tập thể: Sau khi Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy 
thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII ban hành. 

+ Đối với cá nhân: Sau khi kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị 
Trung ương 8, khóa XII của cơ sở ban hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, các cấp uỷ cơ sở (có danh sách kèm theo) gửi đảng 
viên và quần chúng học tại các lớp do Đảng ủy Khối tổ chức thì đăng ký số lượng 
tham gia từng lớp và lập danh sách gửi về Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 
07/12/2018(1) để phân bổ lớp học.  

2. Các cấp ủy cơ sở tự tổ chức học tập nghị quyết thì xây dựng kế hoạch 
học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; báo cáo 
cho Đảng ủy Khối lịch tổ chức (thành phần, thời gian, địa điểm, báo cáo viên) để 
Đảng uỷ Khối theo dõi, nắm tình hình việc tổ chức học tập tại cơ sở. 

3. Các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo kết quả tổ chức học tập các nội dung của 
Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, kết quả viết bài thu hoạch của cá nhân, chương 
trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp uỷ và cá nhân người đứng đầu (theo 
mẫu gửi kèm) về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) trước ngày 
01/02/2019. 

4. Các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ 
kết, tổng kết kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết và báo cáo về Đảng ủy 
Khối. Đảng ủy Khối sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và 
xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII 
tại cơ sở. 

5. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và 
tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng báo cáo kết quả thực hiện cho 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 15/02/2019./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh uỷ,         (báo cáo)               
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 
- Thường trực Đảng uỷ,                          (qua mạng) 
- Các Ban và các đoàn thể thuộc ĐUK,   
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP,TGDV, (Th-59b). 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 

Võ Duy Quý 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
(1) gửi về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy và gửi qua mạng nội bộ về địa chỉ NGUYEN THI THAM@DUDCD hoặc mail 
điện tử thamtham0209@gmail.com 
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ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
                                    * 

PHỤ LỤC 
Danh sách các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký đảng viên, quần chúng tham gia 

các lớp học tập, quán triệt nghị quyết do Đảng ủy Khối tổ chức 
(kèm theo Kế hoạch số 110-KH/ĐUK, ngày 21/11/2018  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 
----- 

1. Đảng bộ cơ sở đăng ký đảng viên học nghị quyết  
 

Stt Đảng bộ cơ sở 
01 Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 
02 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 
03 Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế 
04 Đảng bộ Sở Giao thông vận tải 
05 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy 

 

2. Chi, đảng bộ cơ sở đăng ký đảng viên và quần chúng  
 

 

Stt Chi bộ cơ sở 
1  Đảng bộ Báo Bình Thuận 
2  Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 
3  Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư 
4  Chi bộ Ban Bảo vệ chăm sóc SKCB tỉnh 
5  Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy 
6  Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy 
7  Chi bộ Ban Qlý dự án ĐTXDCTDDD& CN 
8  Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
9  Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

10  Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự 
11  Chi bộ Đoàn Luật sư 
12  Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh 
13  Chi bộ Hội Chữ thập đỏ 
14  Chi bộ Hội Đông y 
15  Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
16  Chi bộ Hội Nông dân tỉnh 
17  Chi bộ Liên minh Hợp tác xã 
18  Chi bộ Ngân hàng nhà nước CN BT 
19  Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông 
20  Chi bộ Tỉnh Đoàn thanh niên 
21  Chi bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 
22  Chi bộ Ủy ban MTTQVN tỉnh 
23  Chi bộ VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
24  Chi bộ VP Hội đồng nhân dân tỉnh 
25  Chi bộ VP Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 
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ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY (CHI BỘ).....................................     
                                  *                                           Bình Thuận, ngày.....tháng.....năm..........             

 
 

BÀI THU HOẠCH  
sau học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII 

----- 
 

Họ và tên: …………………………………………………… 

Đảng viên chi bộ:……............................................................ 

Chức vụ:…………………………………………………….. 

Đơn vị công tác: ……………………………………………. 

Qua học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, đồng chí 

hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây: 

1. Những điểm mới, quan điểm, một số chủ trưởng lớn và khâu đột phá, 

mục tiêu, giải pháp trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………........................................................................... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………… 

2. Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và đề 
xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................ 
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3. Liên hệ trách nhiệm cụ thể của cá nhân  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Người viết thu hoạch 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    CHI, ĐẢNG BỘ ……………………… 
 

BIỂU MẪU 
báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII 

----- 
 I. Kết quả bài viết thu hoạch cá nhân 
 - Tổng hợp tóm tắt nội dung các bài viết thu hoạch cá nhân: 
 + Về nhận thức của cá nhân về thực trạng những điểm mới, thời cơ, thách thức, những mục tiêu, giải pháp  
 + Đề xuất những biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 
 + Liên hệ trách nhiệm bản thân. 
 - Nhận xét chung về kết quả viết thu hoạch và kế hoạch của người đứng đầu. 
 II. Báo cáo số liệu kết quả tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch 
 

Tình hình tổ chức học tập, quán triệt  
Kế hoạch  

triển khai thực hiện  

Tổng 
số lớp 

Ngày tổ 
chức học 
tập, quán 

triệt 

Báo cáo viên 

Số lượng người 
học/Tổng số 

ĐV, QC của cơ 
quan, đơn vị 

Trong đó 

Cán bộ chủ chốt (học 
lớp Tỉnh và ĐUK tổ 

chức) 
Đảng viên Quần chúng 

Tập thể 
(Số, ngày 
ban hành) 

Cá nhân người 
đứng đầu 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ 
% 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ 
% 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ 
% 

Số 
lượng 

Thành 
phần xây 

dựng 

             

  

                                                                 Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2019 
                                                                                                                        T/M CẤP ỦY 
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