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KẾ HOẠCH 
Học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  

U Minh Thượng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

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

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng về việc “tổ chức triển khai quán triệt Nghị 

quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025”, Ban Thường vụ 

huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch học tập, triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện U Minh Thượng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng nhằm giúp cán bộ, Đoàn viên, 

Hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội 

dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-

2025 góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. 

- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, thúc đẩy các phong trào thi 

đua của Đoàn viên, thanh niên gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ 

công tác; lồng ghép việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết với xây dựng 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, hội 

viên, thanh niên.  

- Việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết cần thực hiện nghiêm 

túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng Đoàn viên, hội viên, thanh 

niên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời gắn việc tổ chức học 

tập Nghị quyết với các hoạt động thi đua, an sinh xã hội.   

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Nội dung, hình thức triển khai ở cấp huyện:  

1.1. Tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết. 

- Thành phần: Các đồng chí là UVBCH Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư 

các xã đoàn, Đoàn trường THPT, Đoàn Cơ sở và Chi đoàn ngành huyện. 

- Nội dung quán triệt: Giới thiệu đề cương tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội IV; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IV. 

- Thời gian: 01 buổi, trong tháng 12/2020, tại buổi họp báo công tác Đoàn 

và phong trào TTN Quý I/2021 

-  Địa điểm: xã Thạnh Yên A và Hòa Chánh. 

-  Báo cáo viên: Thường trực huyện Đoàn. 

2. Nội dung, hình thức triển khai ở cơ sở: 
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- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên 

BCH chi Đoàn trong đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua sinh hoạt chi Đoàn, 

chi Hội, Câu lạc bộ đội, nhóm.. khuyến khích các đơn vị tổ chức học tập, 

quán triệt Nghị quyết dưới hình thức như: thi tìm hiểu nhanh, thi hái hoa dân 

chủ, viết báo tường, tọa đàm, thảo luận, các hoạt động tuyên truyền thông qua 

các phương tiện thông tin tuyên truyền. 

- Thời gian: hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/12/2020. 

- Nội dung quán triệt: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện U Minh Thượng 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu hỏi – đáp do Ban tuyên giáo Huyện ủy 

biên soạn) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ huyện Đoàn 

- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Giao Bộ phận tuyên giáo huyện đoàn tham mưu Ban Thường vụ huyện 

đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết đến 

Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên và tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân 

dân thông qua các kênh tuyên truyền của Đoàn (website, bản tin sinh hoạt...) 

- Bộ phận Văn phòng huyện Đoàn phối hợp với bộ phận Tuyên giáo huyện 

Đoàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập cho đoàn viên, thanh 

niên và báo cáo kết quả cho ban Thường vụ huyện đoàn. 

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 Tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến 100% đoàn viên, hội viên và thanh niên, 

đảm bảo tất cả đoàn viên, hội viên, thanh niên đều được phổ biến Nghị quyết và 

nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, đồng thới báo cáo về 

Ban Thường vụ huyện Đoàn lòng ghép vào báo tháng 01/2020. 

 

Trên đây là Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ huyện đoàn 

đề nghị các Cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo tinh thần kế hoạch 

này. 
 

Nơi nhận:                       TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 

- TT tỉnh đoàn;      BÍ THƯ 

- Tổ chỉ đạo cụm UMT; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- BTV huyện Đoàn; 

- Cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VP. 
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