
 TỈNH ỦY GIA LAI 

* 

Số 183-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU,  

ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh 

----- 

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến 

hành sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây 

dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (gọi tắt 

là Chỉ thị 12-CT/TU); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn 

chế trong lãnh đạo, chỉ đạo sau 01 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU. 

- Trên cơ sở đó rút ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, những mô hình 

hay, cách làm sáng tạo và bài học kinh nghiệm qua 01 năm tổ chức thực hiện Chỉ 

thị 12-CT/TU; đồng thời, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, kiến 

nghị để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị trong việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

Bám sát các nội dung Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đánh 

giá toàn diện, sâu sắc, tránh hình thức, phải tiến hành nghiêm túc, đúng thực tế, 

khách quan. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 

1. Nội dung (có Đề cương báo cáo kèm theo). 

2. Hình thức và thời gian 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức khảo sát đánh giá và xây dựng 

báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU bằng văn bản (không tổ 

chức Hội nghị); gửi báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 20 tháng 02 
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năm 2019 (riêng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phải thông qua dự thảo báo cáo 

để ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham gia ý kiến trước khi gửi về 

Văn phòng Tỉnh ủy).  

Đồng thời, chuẩn bị báo cáo tham luận (có danh sách kèm theo). Nội dung 

tham luận cần bám sát tình hình tại địa phương, đơn vị; đánh giá, phân tích, làm rõ 

thực trạng, kết quả đạt được so với mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Đánh giá khả năng 

huy động các nguồn lực vào xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn; những cách làm hay, những hạn chế trong việc tham mưu, thực 

hiện Chỉ thị 12-CT/TU; đề ra giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục triển khai hiệu 

quả trong thời gian đến.  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cấp tỉnh vào cuối tháng 02 

năm 2019. 

* Thành phần  

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;  

+ Đồng chí bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở, thủ trưởng 

(hoặc phó phụ trách) các ban, ngành, đoàn thể (không phải là Tỉnh ủy viên); 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

+ Đại diện lãnh đạo các văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng làng 

nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Bí thư, Chủ tịch xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện; Bí thư Chi bộ Plei Pông, 

Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện và Bí thư, Chủ tịch xã Pờ Tó, huyện Ia 

Pa; Bí thư Chi bộ Làng Pi Giông - huyện Ia Pa. 

* Thời gian: 01 ngày, dự kiến cuối tháng 02 năm 2019. 

* Địa điểm: Huyện Phú Thiện (có giấy mời riêng). 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây 

dựng báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU; đồng thời, chịu 

trách nhiệm tổng hợp, xây dưṇg dự thảo Báo cáo của tỉnh.  

- Phối hợp với Huyện ủy Phú Thiện chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ 

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đạt kết quả tốt. Đảm bảo điều kiện phục vụ 

Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ thân mật các đại biểu sau Hội nghị.  

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các cơ quan, đơn vị và chuyển 

cho các cơ quan, đơn vị có liên quan giải trình, trả lời. 
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2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các sở, ban, ngành khảo sát, xây dựng báo cáo đảm bảo nội dung, thời gian và gửi 

về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp chung. 

3. Huyện ủy Phú Thiện phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

4. Các cơ quan, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai khảo sát, đánh 

giá thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian. 

Đối với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tham luận (thời lượng không quá 10 

phút; đối với Huyện ủy Phú Thiện và Ia Pa thời lượng không quá 30 phút) và gửi 

về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 20 tháng 02 năm 2019 để tổng hợp báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện 

ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan chuyên trách  

  tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

  đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  

và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Châu Ngọc Tuấn 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU,  

ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh 

(kèm theo Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 29 tháng 01 năm 2019) 

----- 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12-CT/TU 

 

* Đặc điểm tình hình: Nêu khái quát đặc điểm, tình hình địa phương, cơ 

quan, đơn vị những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trong 01 năm qua. 

I- KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ 

THỊ 12-CT/TU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU 

- Đánh giá công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước khi có Chỉ 

thị 12-CT/TU, như: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ 

thị số 36/CT-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19 tháng 7 

năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 

2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ 

hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng 

đến năm 2025. 

 - Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU; các văn bản cụ thể 

hóa của cấp ủy các cấp (nghị quyết, đề án, chương trình hành động, kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn…) để tổ chức thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU (nêu rõ cách 

làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện 

Chỉ thị). 

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU 

- Sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phân công cụ thể các đồng chí ủy viên ban 

thường vụ phụ trách công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Công tác tuyên truyền, vận động huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị trong việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trở thành một phong trào toàn dân. 

- Đánh giá kết quả rà soát thực trạng, phương án xây dựng khu dân cư, lộ 

trình, giải pháp lồng ghép với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới và các chương trình, dự án khác. 

- Cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai, khuyến khích xã hội hóa Nhà nước 

và nhân dân cùng làm. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu mỗi địa phương có 01 điểm làng nông thôn mới 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Sự tham gia của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong công tác giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây 

dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp 

nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo 

bền vững”... nhất là việc bảo vệ môi trường, đẩy mạnh triển khai xây dựng và nhân 

rộng mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập; xây dựng cảnh quan môi trường; 

đảm bảo an ninh trật tự xã hội; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư 

và tình hình tư tưởng nhân dân trong tham gia thực hiện. 

II- HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN 

1. Một số hạn chế, khuyết điểm 

2. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan) 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá chung 

Đánh giá ngắn gọn khái quát kết quả nổi bật sau 01 năm triển khai thực hiện 

Chỉ thị, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bất cập cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

trong thời gian tới. 

2. Một số bài học kinh nghiệm 

Nêu những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai và thực 

hiện Chỉ thị. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

Phần thứ ba 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đối với tỉnh. 

 2. Đối với ngành, địa phương 

________ 
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DANH SÁCH  

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THAM LUẬN 

(kèm theo Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 29 tháng 01 năm 2019) 

----- 

1. Huyện ủy Phú Thiện  

2. Huyện ủy Ia Pa  

3. Thị ủy An Khê  

4. Huyện ủy Đak Pơ  

5. Huyện ủy Chư Sê  

6. Huyện ủy Chư Prông  

7. Huyện ủy Đức Cơ  

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

9. Sở Tài chính  

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

 11. Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

12. Hội Cựu chiến binh tỉnh  

13. Tỉnh đoàn  

14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

----- 

Ghi chú:  - Các đơn vị tham luận thời lượng không quá 10 phút. 

          - Huyện ủy Phú Thiện và Ia Pa thời lượng không quá 30 phút. 

 

 

 

 

  


