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ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ KUIN 

ĐẢNG ỦY TRƢỜNG THPT VIỆT ĐỨC 

* 

Số: 25- KH/ĐU                           

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Cư Kuin, ngày 10 tháng 04 năm 2018 

 
          

KẾ HOẠCH 

tổ chức học tập, quán triệt Chƣơng trình số 24-Ctr/TU, Chƣơng trình số 25-

Ctr/TU và Chƣơng trình số 26-Ctr/TU của Tỉnh ủy Đăk Lăk về triển khai thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

(khóa XII) 

---------------- 

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 06/04/2018 của Huyện ủy Cư Kuin về  

học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); 

Đảng ủy Trường THPT Việt Đức xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

         Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình số 24-Ctr/TU, 

Chương trình số 25-Ctr/TU và Chương trình số 26-Ctr/TU của Tỉnh ủy về triển khai 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) 

        Giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững 

những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các Chương trình số 24-

Ctr/TU, Chương trình số 25-Ctr/TU và Chương trình số 26-Ctr/TU của Tỉnh ủy về 

triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6. 

Xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy các chi bộ, Đảng ủy gắn với tình hình, 

nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

2. Yêu cầu 

Tất cả đảng viên phải tham gia đầy đủ, tập trung học tập nghiêm túc, nêu cao 

tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận; việc học tập được 

thực hiện kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu, 

thảo luận là chính nhằm nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đ c biệt 

những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chính trị của nhà trường. 

Cấp ủy các chi bộ, chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, 

xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 6 khóa XII. 

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải viết thu 

hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng  



những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6, liên hệ thực tế với việc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của cá 

nhân; đ c biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị gắn với việc 

thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cá nhân. 

II. NỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa XII): 

1. Chuyên đề 1. Chương trình số 24-Ctr/TU  “Tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. 

2. Chuyên đề 2: Chương trình số 25-Ctr/TU  “Công tác dân số trong tình hình 

mới”. 

3. Chuyên đề 3. Chương trình số 26-Ctr/TU  “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hình thức học tập, quán triệt 

Các chi bộ và các Tổ chức đoàn thể, Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể 

cán bộ, đảng viên: nghiên cứu học tập, thảo luận 01 buổi.  

2. Thời gian:  

Các chi bộ và các Tổ chức đoàn thể bố trí sắp xếp thời gian. 

3. Thu hoạch cá nhân:  

        Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi đảng viên đều phải viết thu hoạch cá  

Nhân.  

4. Sau Hội nghị các chi bộ thực hiện: 

        Các đồng chí cấp ủy viên của các chi bộ, hướng dẫn cán bộ đảng viên viết bài 

thu hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết của cán bộ 

đảng viên gửi về đồng chí Đinh Văn Quyết, chậm nhất vào ngày 20/4/2018 để tổng 

hợp báo cáo Huyện ủy.  

5. Nội dung báo cáo của các chi bộ: 

- Đánh giá khái quát về kết quả học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết. 

- Số lượng đảng viên tham gia học tập, quán triệt, số lượng đảng viên vắng (có 

lý do và không có lý do). 

- Số lượng cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch. 

- Những kiến nghị, đề xuất./. 

 

Nơi nhận: 

- Huyện ủy Cư Kuin (Để báo cáo); 

- Các chi bộ (để t/h); 

- Công đoàn, ĐTN (để t/h); 

- Website Trường; 

- Lưu: ĐU. 
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