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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 26 tháng 6 năm 2018

KHẨN

KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
----Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy về học tập,
quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung
ương 7, khóa XII của Đảng (viết tắt là NQTW 7, khóa XII).
Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, kế
hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các
NQTW 7 (khóa XII) của Đảng.
- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi
của các NQTW 7 (khóa XII) của Đảng.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết
thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ
thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông
đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các NQTW 7 (khóa
XII) của Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
- Việc thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện NQTW 7 (khóa XII) của địa
phương, đơn vị cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu
phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức.
- Chú trọng tới công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc
học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các NQTW 7 (khóa XII) của Đảng.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện:
1.1. Hình thức tổ chức: Học tập qua Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư
Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo, tổ chức tại Hà Nội, kết nối với
điểm cầu UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
1.2. Chủ trì tại điểm cầu Hội trường UBND huyện: Thường trực Huyện ủy.
1.3. Thời gian: 01 ngày, vào ngày 29/6/2018 (thứ sáu).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ - 11h30’, các đại biểu có mặt tại Hội trường UBND huyện
lúc 7h30’ để ổn định tổ chức và Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung học tập.
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ - 17h00’.
- Về thời gian kiểm tra đường truyền trực tuyến: Chạy thử và kiểm tra
đường truyền từ điểm cầu tỉnh đến huyện: 14h00’ ngày 27/6/2018; từ điểm cầu
Trung ương đến tỉnh và huyện: 14h00’ ngày 28/6/2018.
1.4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
1.5. Báo cáo viên:
+ Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
+ Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.
1.6. Thành phần tham dự:
+ Các đồng chí nguyên UVBTV, UVBCH Đảng bộ tỉnh sinh sống trên địa
bàn huyện (có thư mời riêng).
+ Các đồng chí nguyên UVBTV Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn thị trấn
Chơn Thành (có thư mời riêng).
+ Các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ huyện (khóa XI).
+ Các đồng chí UVBTV Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé.
+ Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện
và cấp tương đương.
+ Các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn huyện.
+ Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cấp ủy viên và toàn thể đảng viên các chi bộ
trực thuộc Huyện ủy.
+ Ban Thường vụ các Đảng ủy: Công an huyện, Quân sự huyện.
+ Ban Chấp hành Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn.
+ Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện (dự và đưa tin).
1.7. Nội dung học tập: Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm
mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các nghị quyết về:
+ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
+ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
+ Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
1.8. Phân công nhiệm vụ:
- Văn phòng Huyện ủy:
+ Phát hành thư mời các đồng chí nguyên UVBTV, UVBCH Đảng bộ tỉnh
sinh sống trên địa bàn huyện và các đồng chí nguyên UVBTV Huyện ủy đã nghỉ
hưu trên địa bàn thị trấn Chơn Thành.
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+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đón tiếp đại biểu và phục vụ Hội nghị.
+ Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, hội
trường, kỹ thuật, âm thanh, kết nối trực tuyến để phục vụ cho Hội nghị cấp huyện.
- Văn phòng HĐND - UBND huyện:
+ Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị cơ
sở vật chất, hội trường, kỹ thuật, âm thanh, kết nối trực tuyến để phục vụ cho Hội
nghị cấp huyện. Phối hợp kiểm tra, thử đường truyền tại điểm cầu tỉnh và điểm
cầu huyện trước khi Hội nghị diễn ra.
+ Cử cán bộ phối hợp với cán bộ Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy
kiểm tra đường truyền vào các ngày 27, 28 và sáng 29/6/2018.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
+ Chuẩn bị nước uống và trang trí hội trường.
+ Dự trù kinh phí trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt.
+ Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị.
+ Báo cáo số lượng đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu về Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy trước ngày 25/6/2018 và trước 9h00’, ngày 29/6/2018.
- Ban quản lý học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng cấp huyện
(theo Quyết định số 62-QĐ/HU, ngày 19/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy):
Phân công thành viên quản lý và kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức Hội nghị tại
huyện và các đảng bộ trực thuộc .
1.9. Điện lực huyện: Đảm bảo nguồn điện cho việc tổ chức hội nghị, không
bố trí lịch cắt điện vào thời gian tổ chức hội nghị trên địa bàn toàn huyện.
2. Các Đảng bộ trực thuộc:
- Hình thức tổ chức: Giao đồng chí Bí thư các đảng bộ trực thuộc có trách
nhiệm xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW 7
(khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ với thời lượng như cấp
huyện; gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước
ngày tổ chức hội nghị).
- Chủ trì Hội nghị: Bí thư Đảng ủy.
- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 25/7/2018. Báo cáo kết quả về
Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 31/7/2018.
- Báo cáo viên: Do đồng chí Bí thư các đảng bộ trực thuộc hoặc đồng chí
Báo cáo viên cấp huyện thuộc đơn vị đó chịu trách nhiệm triển khai.
- Nội dung: Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm
vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các NQTW 7 (khóa XII) của Đảng.
3. Ma-két:
HUYỆN ỦY (ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC)………(1)……
HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG
…..(1)…, ngày 29 tháng 6 năm 2018
Ghi chú: Ma-két: Nền đỏ, chữ vàng; (1) tên địa phương tại điểm cầu (tổ chức).
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III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CẤP
ỦY VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN:
1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy:
1.1. Cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc:
- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu
Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW,
ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ”, hoàn thành trước ngày 25/8/2018.
- UBND huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực
hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số
28-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về
“Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Trong đó, lưu ý nội dung kế hoạch thực hiện
nghị quyết phải nêu lên được các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với
điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, hoàn thành trước
ngày 25/8/2018.
- Kế hoạch thực hiện nghị quyết được thảo luận dân chủ trong Ban Thường vụ
Huyện ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện, hoàn thành trước
ngày 20/9/2018.
* Lưu ý: Cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở chọn một số nội dung cụ thể, liên quan
trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của tập
thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa kế hoạch của cấp tỉnh và huyện.
- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể hóa kế hoạch của cấp ủy thực
hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
- Thời gian các đơn vị hoàn thành kế hoạch thực hiện nghị quyết và gửi về
Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 25/8/2018.
2. Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân:
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch
cá nhân thực hiện các NQTW 7 (khóa XII) của Đảng 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, hoàn thành trước ngày 20/9/2018.
Kế hoạch hành động của cá nhân được gửi về chi bộ nơi sinh hoạt. Đối với
các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Đồng thời gửi về Thường
trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
3. Viết thu hoạch cá nhân:
Sau các lớp học tập, quán triệt nghị quyết do cấp ủy triệu tập, cán bộ, đảng
viên dành một buổi để nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân.
Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng
(thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải
pháp trong các NQTW 7 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ
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chính trị của địa phương, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị về các biện
pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.
Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo việc viết thu hoạch thiết
thực, hiệu quả. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá
nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của
các cơ quan, đơn vị.
* Lưu ý:
- Đối với bài thu hoạch của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện gửi về chi bộ nơi sinh hoạt, đồng thời gửi về Thường trực Huyện ủy (qua
Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 06/7/2018.
- Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Bài thu hoạch gửi về chi
bộ nơi công tác, sinh hoạt.
+ Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập tại huyện (trực tuyến)
viết bài thu hoạch, hoàn thành trước ngày 06/7/2018. Các chi bộ trực thuộc
Huyện ủy tổng hợp và gửi báo cáo ghi rõ tổng số người dự; tổng số người viết thu
hoạch. Tổng hợp đầy đủ, chính xác nội dung thu hoạch của các cá nhân, nhất là
những kiến nghị về các giải pháp thực hiện về Thường trực Huyện ủy (qua Ban
Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 06/7/2018, để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/7/2018.
+ Các đồng chí cán bộ, đảng viên học các lớp tại các đảng bộ trực thuộc,
viết bài thu hoạch, hoàn thành sau 01 tuần tổ chức hội nghị triển khai.
+ Các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổng hợp báo cáo kết quả viết thu
hoạch của các đại biểu dự hội nghị và gửi về Thường trực Huyện ủy (qua Ban
Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 31/7/2018. Nội dung báo cáo ghi rõ tổng số
người dự; tổng số người viết thu hoạch, kế hoạch hành động cá nhân. Tổng hợp
đầy đủ, chính xác nội dung thu hoạch của các cá nhân, nhất là những kiến nghị về
các giải pháp thực hiện.
IV. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC:
1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân:
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng
rãi các NQTW 7 (khóa XII) của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông
tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết
bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, thường xuyên, liên tục.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền NQTW 7 (khóa XII)
của Đảng cho đoàn viên, hội viên.
2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc:
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát
việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc
học tập, quán triệt nghị quyết; phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức
Huyện ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho Huyện ủy xây dựng kế hoạch
thực hiện nghị quyết.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Các đảng bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các NQTW 7 (khóa XII)
của Đảng nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
- Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, các Đảng ủy
trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp mình, phù hợp với
thực tế của địa phương, đơn vị.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc theo dõi, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của đơn vị
mình tham gia học tập, nghiên cứu nghiêm túc và triển khai thực hiện các NQTW
7 (khóa XII) của Đảng phù hợp, hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả học tập và
việc xây dựng kế hoạch học tập Nghị quyết về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua
Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 31/7/2018.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé,
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- LĐVP, CVTH,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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Đã ký
Trần Thanh Sơn

ĐẢNG BỘ ………………………….
Chi bộ……………………………….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày

tháng 6 năm 2018

PHIẾU THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
----- Họ và tên:…………………………………………………………………
- Chức vụ:……………………………………………………………………
- Đơn vị công tác: ………………………………………………………….
- Sinh hoạt tại chi bộ:………………………………………………………
Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cơ bản trong văn kiện NQTW
7 (khóa XII) của Đảng. Tôi viết bài thu hoạch như sau:
1. Nhận thức của cá nhân về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân,
thách thức, mục tiêu, giải pháp trong các văn kiện NQTW 7 (khóa XII) của
Đảng? Đồng chí tâm đắc nhất đối với nội dung nào?.
Trả lời:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. Từ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nơi mình công tác, đồng
chí hãy đưa ra các đề xuất, kiến nghị, những giải pháp tổ chức thực hiện các
NQTW 7 (khóa XII) của Đảng trên địa bàn huyện (địa phương, đơn vị) trong
thời gian tới?.
Trả lời:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Người viết thu hoạch
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