
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG ỦY KHỐI  

 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 23-KH/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 
        Bình Thuận, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 
 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/11/2020 về học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 15/12/2020 về tổ chức 

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh)  của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU, ngày 30/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

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

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 (gọi tắt và Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh); Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh nhằm 

giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nhất trí, khẳng định những kết quả mà 

Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; những hạn 

chế, khuyết điểm cần nỗ lực khắc phục; đồng thời nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và 

những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh phải được 

thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo thời gian và tiến độ, phù hợp với từng đối 

tượng, tránh làm qua loa chiếu lệ; 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. 

Sau học tập, quán triệt, các đồng chí đảng viên viết thu hoạch. 
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- Căn cứ Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh, kế hoạch của Đảng 

ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh, các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ 

sung chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình đảm bảo tính 

khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát; hàng năm 

đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động trong 

báo cáo tổng kết năm của chi, đảng bộ cơ sở.  

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN 

TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Nội dung, tài liệu 

- Nội dung: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hành (Đảng ủy Khối cung cấp cho cơ 

sở và đăng tải file Văn kiện trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh/Tài liệu/Tài liệu tuyên truyền). 

2. Hình thức tổ chức 

2.1. Lớp do Đảng ủy Khối tổ chức (02 lớp) 

2.1.1. Lớp thứ nhất  

- Thành phần (trừ các đồng chí đã tham gia các lớp do Tỉnh ủy tổ chức): 

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

+ Tập thể cấp ủy các đảng bộ bộ phận; 

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

+ Các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Ban và chuyên viên của Đảng ủy Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Thời gian: 01 buổi, sáng ngày 13/01/2021. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Lê Thị Hải Duyên - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh. 

2.1.2. Lớp thứ hai  

- Thành phần (trừ các đồng chí đã tham gia các lớp do Tỉnh ủy tổ chức và 

lớp thứ nhất do Đảng ủy Khối tổ chức): 

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

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, chuyên viên chính ở 

các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh (là đảng viên). 

+ Đảng viên thuộc các chi bộ cơ sở có dưới 20 đảng viên. 
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- Thời gian: 01 buổi, chiều ngày 13/01/2021. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Võ Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

2.2. Lớp do các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

XIV của tỉnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

(trừ các đồng chí đã tham gia các lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức).  

- Thời gian: 01 buổi, hoàn thành chậm nhất ngày 31/01/2021. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở. 

3. Công tác tuyên truyền  

- Các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết 

Đại hội XIV của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng các hình thức phù 

hợp; đồng thời đăng tải nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh và tài liệu tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử, website, hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền. 

- Các đoàn thể Khối tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 

Đại hội XIV của tỉnh đến đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp. 

- Tài liệu tuyên truyền: “Tài liệu hỏi - đáp những nội dung cơ bản về Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” do Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành (đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh/Tài liệu/Tài liệu tuyên truyền).  

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện và viết bài thu hoạch 

- Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp các ban của Đảng ủy Khối 

tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh, chậm nhất 20 ngày 

sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh. 

- Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

lãnh đạo doanh nghiệp căn cứ Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh, kế 

hoạch của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh để rà soát, 

bổ sung vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ ở 

cơ sở sao cho phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt tại các lớp do Tỉnh, Đảng ủy 

Khối, cơ sở tổ chức thì viết bài thu hoạch cá nhân nộp về cho cấp ủy chi bộ nơi 

mình trực tiếp tham gia sinh hoạt chậm nhất ngày 01/02/2021 (theo mẫu gửi kèm, 

đối với các đồng chí học lớp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thì viết thu hoạch 
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theo mẫu 1; đối với cán bộ, đảng viên học lớp do Đảng ủy Khối và cơ sở tổ chức 

thì viết thu hoạch theo mẫu 2). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, các cấp ủy cơ sở tổng hợp danh sách cán bộ, đảng 

viên tham gia học các lớp do Đảng ủy Khối tổ chức gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban 

Tuyên giáo - Dân vận(1)) chậm nhất ngày 05/01/2021.  

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

quả tổ chức học tập, quán triệt; kết quả viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên 

(theo mẫu gửi kèm) về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) trước ngày 

03/02/2021. Riêng việc rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết và Chương trình hành động của tỉnh, Kế hoạch của Đảng ủy Khối về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh, các cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả triển khai 

trong báo cáo tháng 2 và quý I/2021. 

3.  Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham 

mưu báo cáo kết quả học tập, quán triệt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chậm nhất 

ngày 05/02/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,         
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,    (báo cáo)               
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các Ban và các đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP,TGDV. 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
           Phạm Thị Tố Loan 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) Đề nghị các cấp ủy cơ sở gửi danh sách tham gia các lớp do Đảng ủy Khối tổ chức qua email đồng chí Nguyễn Thị Thẩm: 
thamtham0209@gmail.com chậm nhất ngày 05/01/2021để tổng hợp. 
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Mẫu 1 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG ỦY KHỐI 

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
CHI, ĐẢNG BỘ……………………… 

* 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
    Bình Thuận, ngày        tháng       năm 202… 

 
BÀI THU HOẠCH 

Lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV  
dành cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 

----- 
 

Họ và tên: ………………………………………………………………… 

Là đảng viên Chi bộ: ……………………………………………………… 

Đảng bộ:…………………………………………………………………… 

Chức vụ:…………………………………………………………………… 

Đơn vị công tác: ………………………………………………………….. 

Qua học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và dự thảo 
Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân 
về các vấn đề sau đây: 

1. Nêu những kết quả chủ yếu đạt được theo đồng chí là nổi bật nhất 
trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

2. Nêu những kết quả nổi bật của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương 
đồng chí công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................  

 3. Liên hệ những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (đã được nêu tại 
Báo cáo Chính trị) có liên quan đến nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa 
phương đồng chí công tác. Đề xuất những giải pháp cụ thể của ngành, cơ 
quan, đơn vị, địa phương đồng chí công tác để khắc phục những hạn chế, yếu 
kém đó 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 4. Nêu những chỉ tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ trọng tâm, các khâu 
đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 liên quan trực tiếp đến công việc, nhiệm vụ của ngành, cơ 
quan, đơn vị, địa phương đồng chí công tác. Theo đồng chí, tương ứng với mỗi 
chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá vừa nêu, cá nhân và 
ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đồng chí công tác cần thực hiện nhiệm vụ 
gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

5. Đồng chí góp ý vấn đề cụ thể gì trong dự thảo Chương trình hành động 
của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

                                                                           Người viết thu hoạch 
                                                              (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu 2 

ĐẢNG ỦY KHỐI  
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
CHI, ĐẢNG BỘ……………………… 

* 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 
        Bình Thuận, ngày        tháng       năm  

 
 

BÀI THU HOẠCH  
sau học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………… 

Là đảng viên Chi bộ: ……………………………………………………… 

Chức vụ:…………………………………………………………………… 

Đơn vị công tác: ………………………………………………………….. 

Qua học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và dự thảo 
Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân 
về các vấn đề sau đây: 

1. Nêu những kết quả chủ yếu đạt được theo đồng chí là nổi bật nhất 
trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

2. Liên hệ những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (đã được nêu tại 
Báo cáo Chính trị); đề xuất những giải pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đồng chí công tác để khắc phục những hạn chế, yếu kém đó 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 3. Nêu những chỉ tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ trọng tâm, các khâu 
đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025. Theo đồng chí, tương ứng với mỗi chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm 
vụ trọng tâm, các khâu đột phá vừa nêu, cá nhân đồng chí cần thực hiện 
nhiệm vụ gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

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



 

 

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

BÁO CÁO 
kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện  

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

Tình hình tổ chức học tập, quán triệt  

Số lượng cán bộ, 
đảng viên viết thu 

hoạch/ Tổng số 
CBĐV 

Tổng 
số lớp 

Ngày tổ chức 
học tập, quán 

triệt 
Báo cáo viên 

Số lượng người học/Tổng 
số CBĐVcủa cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp 

Trong đó 

Cán bộ, đảng viên (học lớp 
Tỉnh và ĐUK tổ chức) 

Đảng viên 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 
Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 

         

  

                                                                 Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2021 
                                                                                                                                                                                   T/M CẤP ỦY 
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