
 TỈNH ỦY GIA LAI  

* 

Số 161-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  

               Gia Lai, ngày 24 tháng 9 năm 2018       

  

KẾ HOẠCH 
thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018  

của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

----- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí 

thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận (gọi tắt là Hướng dẫn 02-HD/TW), 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể 

về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu 

lý luận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập 

quốc tế.  

- Thông qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm góp phần làm rõ, 

bổ sung, hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh và đối ngoại.  

- Cung cấp luận cứ khoa học tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào nội dung văn 

kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát hiện những mô hình 

mới, những cách làm hay để nhân rộng trong toàn tỉnh; kiến nghị với Trung ương 

những cơ chế, chính sách cần thiết cho sự phát triển bền vững của Gia Lai nói riêng 

và cả nước nói chung. 

2. Yêu cầu 

- Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải đánh giá đúng những kết 

quả đạt được; những mô hình mới, những cách làm hay; những hạn chế, yếu kém; 

những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của từng lĩnh vực, chỉ rõ 

nguyên nhân của những hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất chủ trương, 

quan điểm, giải pháp tiếp tục giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; có kiến nghị 

hợp lý, khả thi với cấp ủy, chính quyền và cấp trên. 

- Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm tính khoa học, phát huy tinh thần dân 

chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm khách quan, trung thực, tiết kiệm, hiệu quả.  
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II- NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔNG KẾT THỰC TIỄN, NGHIÊN CỨU 

LÝ LUẬN 

1. Nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động sơ kết 05 

năm, tổng kết 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng đã ban 

hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị mình để tiếp tục thực 

hiện; những vấn đề lớn quan trọng trong nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà 

nước khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết; những 

nội dung chuẩn bị cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của cấp uỷ, nhất là 

văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các dự án, đề án, chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống 

chính trị. 

1.1. Lĩnh vực kinh tế  

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy về kinh tế; cơ chế, chính sách, 

mô hình, giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững, điều chỉnh, chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp trong tỉnh. Cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; cải cách thủ tục 

hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư 

nước ngoài; phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản 

xuất, chú ý các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; phát triển nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới. Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chính sách 

phát triển công nghiệp quốc gia; xây dựng nền kinh tế số và các chủ trương, giải 

pháp để tiếp cận, khai thác và phát huy các thành tựu của cách mạng công nghiệp 

lần thứ Tư. Vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó 

với biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh... 

1.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, 

phòng, chống các tệ nạn xã hội; giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, 

bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; phát triển, quản lý 

xã hội bền vững, đồng thuận, kỷ cương... 

1.3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 
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biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện 

vững chắc; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 

mới. Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an ninh mạng, an ninh thông 

tin; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị... 

1.4. Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 

đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nội dung và phương thức cầm quyền 

của Đảng; việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng; công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, đánh giá, quản lý, 

quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm…); những kinh nghiệm hay, 

mô hình mới trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

mô hình về nhất thể  hóa các chức danh cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số; công tác cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác 

dân vận; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội 

của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phòng, chống suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

2. Cách thức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

2.1. Cơ sở chọn vấn đề tổng kết, nghiên cứu 

- Căn cứ các nội dung cụ thể trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW. 

- Căn cứ kết quả sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị 

quyết của Trung ương và Đảng bộ tỉnh đã ban hành. 

Lưu ý: Việc tổng kết phải chú trọng nội dung nghiên cứu đề xuất những vấn 

đề về lý luận, những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cần nhân rộng; chỉ ra 

được những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm cần tập trung chỉ đạo giải 

quyết. Đối với các chỉ thị, nghị quyết đã được sơ kết, tổng kết, tiếp tục bổ sung 

hoàn chỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để 

tổng hợp). 

2.2. Cơ quan được giao chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu chọn cán bộ, thành 

lập các tổ chức triển khai thực hiện (có thể lập ban chỉ đạo, tổ biên tập giúp việc 

ban chỉ đạo...); chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng kết, nghiên cứu. 

- Kế hoạch tổng kết, nghiên cứu bao gồm các nội dung: Căn cứ xây dựng kế 

hoạch; mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi tổng kết, nghiên cứu; các nội dung 
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chính cần triển khai tổng kết nghiên cứu; phương pháp tổng kết, nghiên cứu; lực 

lượng tham gia (chủ trì, phối hợp); những công việc phải thực hiện; thời gian thực 

hiện, hoàn thành.  

- Sau khi kế hoạch được thông qua, triển khai các hoạt động theo kế hoạch; 

đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng tổng kết, nghiên cứu đáp ứng mục đích, yêu 

cầu đề ra; báo cáo kết quả tổng kết, nghiên cứu với cơ quan chủ trì. 

- Báo cáo tổng kết, nghiên cứu phải đánh giá đúng những kết quả đạt được, 

những hạn chế, yêu kém của lĩnh vực, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 

này, rút ra những kinh nghiệm, bài học, đề xuất được những chủ trương, quan 

điểm, giải pháp tiếp tục giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; có những kiến 

nghị hợp lý, khả thi với Đảng, Nhà nước, với cấp trên. 

- Cơ quan chủ trì chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo kết quả tổng kết, nghiên 

cứu; trình cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền (giao nhiệm vụ tổng kết, nghiên 

cứu). Các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét, kết luận những kết quả tổng kết, nghiên 

cứu và quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng kết quả đó vào công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo. 

2.3. Cơ quan tham mưu, chỉ đạo 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ 

trì, chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và phối hợp các cơ quan liên quan để tham 

mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành tổng kết các nội dung thuộc lĩnh vực kinh 

tế, đối ngoại. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bố trí kinh phí 

bảo đảm cho các đề tài, đề án tổng kết, nghiên cứu lý luận. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên trách tham 

mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ngành có liên quan tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, 

giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy 

Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành trong khối nội chính 

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh, nội chính. 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; về phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản 

biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 
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III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động 

xây dựng kế hoạch để tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bám sát thực tiễn của địa 

phương, đơn vị để làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và có 

những đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với Tỉnh ủy.  

2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ chủ động lựa chọn, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 

đạo tổng kết thực tiễn về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 

các nội dung nêu trong mục 2.3 thuộc Phần II của Kế hoạch này. 

3. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

xây dựng chuyên mục, tăng cường thông tin tuyên truyền kết quả tổng kết thực 

tiễn, nghiên cứu lý luận; chú trọng việc giới thiệu, nhân rộng những mô hình mới, 

kinh nghiệm hay (sau khi tổng kết, đánh giá). 

4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 02-

HD/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kết quả thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung từ thực tiễn, đề 

nghị phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. 

 

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, 

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

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

 


