
 TỈNH ỦY GIA LAI  

* 
Số  186-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  

              Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2019       
  

 

 

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

Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 

-----  

 

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (viết tắt là 

Nghị quyết 37-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch học tập, 

quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, cụ thể như sau:  

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW nhằm giúp mỗi cán bộ, 

đảng viên và nhân dân hiểu và nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37-

NQ/TW. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm 

thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết 37-NQ/TW. 

2. Các cấp ủy chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, 

đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn Đảng bộ theo tinh thần 

đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực; không thực 

hiện qua loa, hình thức. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp 

thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung của 

Nghị quyết 37-NQ/TW. 

II- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 

1. Nội dung học tập, quán triệt 

Tập trung làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, lộ trình thực hiện và các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW; chú trọng lãnh 

đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận 

thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân về yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.  

2. Tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt (theo hình thức 

kết nối trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện). 
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2.1. Thành phần  

* Tại điểm cầu của tỉnh: 

- Các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

qua các thời kỳ, sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn thành 

phố Pleiku. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện công tác tại các cơ 

quan, sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy (đang công tác trên địa bàn thành phố 

Pleiku); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng chuyên môn 

thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các 

khoa, phòng - Trường Chính trị tỉnh. 

- Bí thư, các phó bí thư; trưởng và phó ban tuyên giáo (phòng chính trị) các 

đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

* Tại điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố:  

- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; trưởng, phó các cơ 

quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; bí 

thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

- Tùy theo điều kiện hội trường trực tuyến, có thể mời thêm báo cáo viên cấp 

huyện; ủy viên ủy ban kiểm tra cấp huyện; các đồng chí cán bộ trung, cao cấp đã 

nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

2.2. Thời gian 

Hội nghị tổ chức trong 01 buổi (hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2019). 

2.3. Địa điểm 

- Điểm cầu của tỉnh: Tại Hội trường 2/9, số 04, đường Hoàng Hoa Thám, 

thành phố Pleiku. 

- Điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố: Do các địa phương sắp xếp.  

2.4. Báo cáo viên 

Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.5. Kinh phí tổ chức Hội nghị 

Từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng trong kế hoạch năm 2019. 
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3. Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở  

3.1. Thường trực cấp ủy cấp huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt cho cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

cấp huyện, chiến sỹ lực lượng vũ trang ở địa phương, đơn vị mình (do báo cáo 

viên cấp huyện truyền đạt). 

3.2. Đảng ủy xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản, 

cốt lõi của Nghị quyết 37-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ (do 

thường trực đảng ủy xã trực tiếp truyền đạt). 

3.3. Thời gian và kinh phí:  

- Thời gian: 01 buổi (hoàn thành trong tháng 3 năm 2019). 

- Kinh phí: Do cấp ủy cơ sở quyết định từ nguồn kinh phí phục vụ việc học 

tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được phân bổ theo kế hoạch.  

4. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 37-NQ/TW đến đoàn viên, hội viên 

các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân 

4.1. Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, 

cốt lõi trong Nghị quyết 37-NQ/TW đến đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - 

xã hội và các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức đa dạng, phù hợp (như: Qua 

các buổi sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư; qua các hoạt động 

tập thể; thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình ở địa phương). 

4.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội 

tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết 37-NQ/TW để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến 

cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân bằng các hình thức phù hợp. 

4.3. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết 37-NQ/TW đến các tầng lớp nhân dân. 

III- VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN 

1. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW(1) và gửi về Thường trực 

Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 01 tháng 4 năm 2019. 

2. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào kế hoạch, đề án của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 

37-NQ/TW phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của địa 

phương, đơn vị. 

                                           
(1) Theo Công văn số 2185-CV/TU, ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham mưu triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW. 
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IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ 

quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết (theo hình thức 

kết nối trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện). Đồng thời, 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình, kết quả tổ chức học tập, quán triệt 

trong toàn Đảng bộ tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung được 

giao tại Khoản 1, Mục III đảm bảo thời gian yêu cầu.  

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan tuyên 

truyền, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết 37-NQ/TW đến đoàn viên, 

hội viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh. 

4. Căn cứ Kế hoạch này, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trực tiếp là đồng 

chí bí thư cấp ủy) chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết 37-NQ/TW và kế hoạch, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở đảng bộ mình. 

Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 05 tháng 4 năm 2019. 

 
  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư (để báo cáo),                                                                                                                 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo 

Trung ương tại Đà Nẵng, 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Vụ Địa phương III tại Đà Nẵng,               

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,  

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,                       

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,                                                 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy,                    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 
Hồ Văn Niên 

 

 

 

 

 

 
  

  


