TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 52-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 27 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
___
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính
trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và
Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị
05-CT/TW và Kế hoạch 28-KH/TU); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế
hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm
2017, cụ thể như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch 28-KH/TU, gắn với thực
hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm của
từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
2- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 28-KH/TU phải gắn với
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XII) và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm
2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai
trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (gọi tắt là Quy định 55-QĐ/TW). Do đó,
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp
trong tỉnh cần bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công việc của
từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện; phát
huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, làm cho việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh; trở thành việc làm
thường xuyên, ý thức tự giác của từng tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, góp
phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
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Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng
viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2017.
3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay;
kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu
biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 28KH/TU; gắn với tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình tiêu biểu, xuất
sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gương “người tốt, việc tốt” năm 2017.
II- Nội dung triển khai thực hiện
1- Năm 2017, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt “Những nội dung cơ
bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung chủ yếu về:
“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng,
chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển
hóa”; gắn với đẩy mạnh học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4,
khóa XII nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân toàn tỉnh, cụ thể:
1.1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt
chuyên đề, tọa đàm, thảo luận, tổ chức các cuộc thi, hội thi… về các nội dung
trên. Bên cạnh đó, trong nội dung các ấn phẩm: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Bản
tin sinh hoạt nhân dân hằng tháng phải có chuyên mục hỏi - đáp nhằm hướng dẫn
các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại kết quả rõ nét nhất.
1.2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đưa nội
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh
hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Ban tuyên
giáo (phòng chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hướng
dẫn các chi bộ lựa chọn những khâu đột phá có nội dung phù hợp với đặc điểm
và nhiệm vụ của từng địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức
học tập, thảo luận, bàn kế hoạch thực hiện phù hợp nhằm tạo chuyển biến rõ nét,
đem lại kết quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; tránh tình trạng hình thức, qua loa hoặc sao chép rập
khuôn kế hoạch của cấp trên.
1.3- Các sở, ban, ngành của tỉnh; chính quyền các cấp trong tỉnh: Triển
khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với các nội dung, mục đích, yêu cầu đã nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08
tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức (là
quần chúng) xây dựng kế hoạch cá nhân tương tự như đối với đảng viên để thực
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hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các cơ
quan, đơn vị xem đây là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá cán bộ,
công chức, viên chức năm 2017.
1.4- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ chức năng,
nhiệm vụ được giao; đồng thời, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu
trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để xây dựng kế hoạch thực hiện của
cá nhân, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
Cuối năm 2017, báo cáo kết quả với cấp ủy chi bộ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị
nơi công tác.
2- Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 04 nội dung trọng tâm để
lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05CT/TW, Kế hoạch 28-KH/TU, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,
khóa XII và Quy định 55-QĐ/TW, cụ thể là:
2.1- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng
ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán
bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
gắn với củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
2.2- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh của tỉnh (PCI) để kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh.
2.3- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao
vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong chỉ đạo kiểm tra, giám
sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.
2.4- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội và nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt
động của cơ quan công quyền, việc thực thi công vụ, phẩm chất, đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra
nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng gắn với việc thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở.
3- Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các cơ quan phụ trách các nội dung,
cụ thể như sau:
3.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giám sát của hội đồng nhân dân đối
với hoạt động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện pháp luật liên quan
đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.
- Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất đối với các
chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.
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3.2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường các
giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư
vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc
còn vướng mắc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo mọi điều kiện
thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất - kinh doanh có hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch trên lĩnh vực đầu tư phát triển, cấp phát
vốn nhằm xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; chống “lợi ích nhóm”,
“sân trước”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ
vốn đầu tư; trong quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công, đất
đai, tài nguyên, khoáng sản và trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức.
3.3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận
xã hội trên địa bàn tỉnh; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp cụ thể để
chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong
hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội theo quy định; nhất là chủ
động định hướng, kịp thời cung cấp thông tin (thường xuyên hoặc đột xuất) cho
báo chí, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân
và cán bộ, đảng viên; tuyên truyền những nhân tố tích cực, các tập thể, cá nhân
điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Gia Lai, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục,
chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Dân hỏi - cơ quan nhà nước trả lời” trên
sóng phát thanh và truyền hình tỉnh.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thi ở cấp tỉnh về chủ
đề “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 28KH/TU và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
3.4- Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Hướng dẫn việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng ở chi bộ đảng, cơ
quan, đơn vị.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm
túc Quy định 55-QĐ/TW, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế
hoạch 28-KH/TU.
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- Hướng dẫn các cấp ủy gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với
việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; hướng dẫn bổ sung
tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên
kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3.5- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc việc thực hiện
Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI),
Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra
của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
3.6- Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo
- Đưa nội dung lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí vào chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm của
cấp ủy, chính quyền các cấp; gắn với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.
- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tập trung
thanh tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực dễ phát sinh
sai phạm để phòng ngừa và phát hiện xử lý vi phạm. Kiểm tra, giám sát việc xử
lý, giải quyết các vụ việc, xét xử các vụ án tham nhũng; kết quả thực hiện các
kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra; kiến nghị cấp có thẩm quyền chuyển các
vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế sang cơ quan điều tra.
- Các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng thực hiện nghiêm quy chế
phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đảm bảo việc xử
lý các vụ việc và khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo
đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện quy định tiếp dân định kỳ và đột xuất để tiếp nhận thông tin,
lắng nghe, đối thoại trực tiếp và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của
nhân dân, nhất là các vấn đề có liên quan đến tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
3.7- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của quần chúng
nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12
tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện
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xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và
Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban
hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã
hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ
động lựa chọn một số nội dung, lĩnh vực giám sát cho phù hợp để lắng nghe tâm
tư nguyện vọng và phản ánh của nhân dân, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền
xem xét, giải quyết.
4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.1- Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát việc
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 28-KH/TU tại một số cơ quan,
đơn vị (có kế hoạch riêng);
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tiến hành kiểm tra việc triển khai thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 28-KH/TU ở một số đảng bộ trực thuộc
Tỉnh ủy.
4.2- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (đối với những địa phương, đơn vị
không có đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh trực tiếp làm việc)
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 28-KH/TU tại một số tổ chức cơ sở đảng trực
thuộc, báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy) trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.
- Tiếp tục thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2012
của Ban Bí thư (khóa XI), Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 17 tháng 4
năm 2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các quy định, hướng dẫn của
Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
5- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập
thể điển hình, tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”.
- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh duy trì các chuyên
trang, chuyên mục; thường xuyên bám sát cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời,
đậm nét những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và Kế hoạch này.
- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tập thể, cá nhân điển hình
tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, gắn với tuyên truyền nhân kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong năm 2017.
III- Tổ chức thực hiện
1- Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch này, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
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đạo các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong
tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện.
2- Các đảng bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế
hoạch này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng
kế hoạch thực hiện.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch
này; định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm 2017 tổng hợp báo cáo Ban Thường
vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương + T26,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đảng bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và 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

