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ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÃI CHÁY
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÃI CHÁY
*
Số: 20 -KH/THBC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt
các Quy định của Trung ương
----Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thành
ủy Hạ Long về việc tổ chức nghiên cứu, học tập các Quy định của Trung ương;
Để tiếp tục nâng cao nhận thức thực hiện nghiêm túc các Quy định của
Đanghr trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Thành ủy Hạ Long và của Đảng
ủy phường Bãi Cháy. Chi bộ trường Tiểu học Bãi Cháy xây dựng kế hoạch tổ
chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quy định của Trung ương như sau:
I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:Nhằm phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới cấp ủy,
các đồng chí cán bộ, đảng viên trong chi bộ và toàn thể quần chúng trong Nhà
trường về các Quy định của BCH Trung ương, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực; về những điều đảng viên không được làm; về việc miễn
nhiệm, từ chức đối với cán bộ.
2. Yêu cầu:Trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập các Quy định của
Trung ương phải tham gia đầy đủ, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo
đúng tinh thần, nội dung các Quy định; sau học tập tạo sự thống nhất về nhận
thức và hành động thiết thực, hiệu quả; đồng thời chấp hành nghiêm chế độ hội
họp, phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định. Đồng chí Bí thư chi bộ
(Hiệu trưởng Nhà trường) trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện.
II-TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN
NGHIÊN CỨU, TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT
1. Tài liệu quán triệt
- Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung
ương về những điều đảng viên không được làm;
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- Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc
miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.
2. Đối tượng, hình thức, thời gian
- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Nhà trường.
- Thời gian: Từ 09h00 ngày 04/12/2021.
- Hình thức, địa điểm: Trực tiếp tại Hội trường của Nhà trường.
- Báo cáo viên: Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Nhà trường.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chi ủy
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị biên soạn tài liệu ngắn gọn, trọng tâm,
trọng điểm theo 03 Quy định của Trung ương để phổ biến, quán triệt, học tập tại
hội nghị cho các đối tượng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai về
Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy phường Bãi Cháy trước ngày 31/12/2021 theo quy
định.
2. Các đồng chí đảng viên và quần chúng
- Tham gia học tập, ghi chép nội dung đầy đủ, bảo đảm về thời gian.
-Cuối buổi học tập, quán triệt chi bộ sẽ phân chia theo từng tổ đảng để
thảo luận, chủ trì là các đồng chí tổ trưởng tổ đảng; 100% các đồng chí viết bài
thu hoạch sau khi họccó xác nhận của chi bộ.
Lưu ý: Bài thu hoạch đã thể hiện rõ quan điểm, nhận thức cũng như việc
liên hệ, vận dụng vào sát với tình hình thực tiễn của đất nước, địa phương và của
nhà trường cùng với chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Trên đây là nội dung kế hoạchtổ chức nghiên cứu, học tập 03 Quy định
của Trung ương. Yêu cầu cấp ủy, chi bộ và các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần
chúng trong Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
T/M CHI UỶ
- Thành ủy Hạ Long (để b/cáo),
BÍ THƯ
- Đảng ủy phường Bãi Cháy (để b/cáo),
- Chi ủy, Chi bộ (T.hiện),
- Cán bộ, đảng viên, GV, NV toàn trường (T/hiện),
- Lưu VT.

Nguyễn Thị Hương

