ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
THỊ ỦY SA PA
*
Số74 - KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sa Pa, ngày 03 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “về nâng cao nhận thức chính trị,
phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức
và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
----Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/BTGTU, ngày 21/5/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Lào Cai về sơ kết 05 năm thực hiện Chị thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ,
khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn
tỉnh Lào Cai” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 19-CT/TU). Thị ủy Sa Pa xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Sơ kết đánh giá toàn diện, khách quan, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân
trong quá trình chỉ đạo, thực hiện và những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện
Chị thị 19-CT/TU trên địa bàn thị xã Sa Pa; căn cứ những kết quả đạt được, hạn
chế, nguyên nhân và tình hình thực tiễn, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp để
tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU trong giai đoạn mới.
Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính
quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công
chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức đối với
sự phát triển của thị xã trong giai đoạn mới.
Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, nhân rộng
những tập thể, cá nhân vươn lên trong học tập, công tác, cống hiến cho sự phát
triển của thị xã; những đổi mới sáng tạo trong công tác bồi dưỡng nâng cao
nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội
ngũ trí thức và doanh nhân.
2. Yêu cầu
Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU từ cơ sở đảm bảo khoa học,
cải cách hành chính, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO
1. Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân
đối với các nội dung sau
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- Công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện, trọng tâm là 5 nhiệm vụ và giải pháp
nêu trong Chỉ thị 19-CT/TU.
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp trong công tác cụ
thể hóa, triển khai đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trong
Chỉ thị 19-CT/TU.
- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lực
lượng chức năng trong việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ,
khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn thị xã.
- Nêu rõ hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu
kém; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính
trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh
nhân trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những giải
pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU hiệu quả hơn trong thời gian tới.
2. Nội dung báo cáo (Theo đề cương gửi kèm).
III. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC SƠ KẾT
Hoàn thành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU trước ngày
20/8/2021 (không tổ chức hội nghị).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND thị xã Sa Pa
Chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế thị xã và các cơ
quan liên quan tham mưu cho Thị ủy Sa Pa báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ
thị 19-CT/TU (nội dung báo cáo theo Đề cương gửi kèm kế hoạch này). Thời gian
xong trước ngày 10/8/2021.
Báo cáo gửi Thường trực Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy); HĐND,
UBND thị xã, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ mail:
tuyengiaosapa@gmail.com.
2. Ban Tuyên giáo Thị ủy
Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo,
trình Thường trực Thị ủy trước ngày 17/8/2021; mời đại biểu dự hội sơ kết tại tỉnh
(thời gian cụ thể theo thông báo của tỉnh).
3. Văn phòng Thị ủy
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy thẩm định báo cáo sơ kết 5 năm thực
hiện Chỉ thị 19-CT/TU, trình Thường trực Thị ủy ký ban hành.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, đánh giá công tác tuyên truyền, vận động sự
phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ
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thị, xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, gửi về Thị ủy
(qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) trước ngày 10/8/2021.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền
thông thị xã
Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá
nhân tiêu biểu trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU.
Trên đây là Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thị ủy Sa
Pa, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- TT Thị ủy, HĐND, UBND thị xã,
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thị ủy,
- UB MTTQ và các đoàn thể thị xã,
- Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã,
- Trung tâm VH, TT-TT thị xã,
- Lưu Văn phòng Thị ủy, BTGTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Thào A Sinh
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ĐỀ CƯƠNG
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “về nâng cao nhận thức chính trị,
phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức
và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”
----I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU
1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị 19-CT/TU
Tình hình triển khai quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 19-CT/TU trên địa bàn thị xã Sa Pa.
2. Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 19-CT/TU
Công tác cụ thể hóa Chỉ thị số 19-CT/TU thành các văn bản của thị xã, cơ
quan, đơn vị,... trong việc nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến
khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân.
II. Kết quả thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU
1. Công tác tuyên truyền
Phần này phản ánh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 19CT/TU và các nội dung liên quan đến việc nâng cao nhận thức chính trị, phát huy
trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân (số
buổi, nội dung, hình thức tuyên truyền...). Đánh giá nhận thức của đội ngũ trí thức,
doanh nhân, quần chúng Nhân dân sau khi được học tập Chỉ thị 19-CT/TU.
2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
- Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, doanh nhân đổi mới sáng tạo,
cống hiến.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức,
doanh nhân phát huy trí tuệ, cống hiến cho cơ quan, đơn vị.
3. Những sáng kiến, sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học đem lại
hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân
- Phần này báo cáo đánh giá những sáng kiến, sáng tạo, công trình nghiên cứu
khoa học được các cấp có thẩm quyền đánh giá, ghi nhận bằng văn bản đồng thời
đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa
phương.
- Những sáng kiến xây dựng cơ chế, chính sách có tác dụng thu hút, động
viên, khích lệ đội ngũ trí thức, doanh nhân tích cực công tác, đổi mới sáng tạo.
- Những công trình khoa học tiếp cận, vận dụng tiến bộ khoa học của cuộc
cách mạng 4.0 đem lại.
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- Chú ý phát hiện trí thức doanh nhân là người dân tộc thiểu số, là nữ, vùng
sâu, vùng xa vươn lên cống hiến cho sự phát tiển của cơ quan, đơn vị, địa phương,
của ngành,...
4. Tham mưu bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân tài,
động viên đội ngũ trí thức và doanh nhân phát huy trí tuệ, sáng tạo, cống hiến
III. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 19-CT/TU
1. Ưu điểm, nguyên nhân
2. Khuyết điểm, hạn chế; nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
IV. Nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong thời gian tới
1. Mục tiêu chung
2. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025
3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
4. Kiến nghị, đề xuất
Biểu 1. Danh mục văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, chương
trình, hướng dẫn, đề án…) triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU
T
T

Số hiệu văn bản
Tỉnh ủy

1
2
…
HĐND tỉnh
1
2
…
UBND tỉnh
1
2
…
Liên hiệp các HKHKT
1
2
3
…
Sở, ngành liên quan
1

Tên văn bản (trích yếu)

Ngày phát hành

6
2
…
Biểu 2. Những mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện Chỉ thị 19CT/TU
STT

Mô hình

Cá nhân/ tập thể
chủ trì thực hiện

Nội dung

Tóm tắt những kết quả
đã đạt được

1
2
…

Biểu 3. Những công trình khoa học, sáng kiến được cấp có thẩm quyền công
nhận (từ năm 2017 đến hết năm 2020)

STT

Nội dung công trình
khoa học/ sáng kiến

Cá nhân/ tập thể
chủ trì thực hiện

1
2
…

-----

Tóm tắt những
kết quả
đã đạt được

Cấp có thẩm quyền ghi
nhận
(Văn bản công nhận, ghi
nhận)

