TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 192-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 27 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,
vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới
----Thực hiện Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu
quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình
hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 17-CT/TU), cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, nêu rõ những mặt làm được,
chưa làm được, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.
2. Qua sơ kết, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các
giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TU ở địa phương, đơn vị trong
thời gian đến.
3. Việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực;
đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
II- NỘI DUNG SƠ KẾT (có đề cương kèm theo)
1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ
thị 17-CT/TU. Công tác tuyên truyền, phổ biến, sự chuyển biến về nhận thức của
các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tuyên truyền,
vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới.
2. Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đi sâu
phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc
thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải
pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU trong thời gian tới.
III- PHƯƠNG THỨC SƠ KẾT, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phương thức sơ kết: Bằng văn bản.
2. Thời gian sơ kết: Việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ở cơ sở
hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2019; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hoàn
thành trước ngày 18 tháng 3 năm 2019.
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IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự
đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc
tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và các ngành chức năng có liên quan tiến hành sơ
kết việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước 20 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp.
2. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy)
trước ngày 25 tháng 3 năm 2019.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Ban Dân tộc tỉnh; Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Châu Ngọc Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG
báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU
(kèm theo Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 27 tháng 02 năm 2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung
2. Tình hình dân tộc, tôn giáo
II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17-CT/TU
1. Việc tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị 17-CT/TU ở các cấp, các ngành,
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của
cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng.
3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU.
III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 17-CT/TU
Đối chiếu các nhiệm vụ của Chỉ thị 17-CT/TU để đánh giá, trong đó tập trung
các nội dung sau:
1. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên
truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo. Việc xây dựng và triển khai
các kế hoạch, đề án cụ thể để giải quyết những khó khăn, thách thức đối với phụ
nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo.
2. Sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ngành chức năng đối với công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc
thiểu số và tôn giáo tại địa phương.
3. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động xoá bỏ các
hủ tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
4. Kết quả đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động.
Nâng cao chất lượng truyền thông, mô hình tuyên truyền phù hợp với hội viên phụ
nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo.
5. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội cơ sở vùng dân tộc thiểu số, trong
các tôn giáo.
(Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, hội viên
nòng cốt dân tộc thiểu số, tôn giáo; kết quả xây dựng tổ chức hội ở cơ sở vùng dân
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tộc thiểu số và tôn giáo; đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia
tổ chức hội, duy trì mô hình kết nghĩa; bồi dưỡng, phát triển Đảng và bố trí, sử
dụng nữ cán bộ dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo có năng lực cho đội ngũ cán
bộ nữ các cấp...).
6. Công tác vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng
gia đình hạnh phúc, tăng cường bình đẳng giới…
IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Kết quả đạt được
2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân
4. Bài học kinh nghiệm
V- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trọng tâm của địa phương nhằm nâng cao
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong
tình hình mới.
VI- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
____

