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*
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trà Vinh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

V/v viết thu hoạch qua tiếp thu
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kính gửi: - Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về “tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy cụ thể hóa nội dung trong phần tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc viết bản
thu hoạch cá nhân cho đảng viên, cụ thể như sau:
- Cán bộ, đảng viên đã tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết
do cấp ủy triệu tập đều viết thu hoạch cá nhân (trừ các đối tượng được miễn theo
Công văn số 709-CV/TU, ngày 07/4/2015 về việc miễn viết thu hoạch học tập các
Nghị quyết của Đảng). Bố cục nội dung bản thu hoạch cần đảm bảo 02 nội dung:
(1). Nhận thức của bản thân về các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng (Tập trung trình bày các vấn đề trọng tâm, những điểm mới, điểm nổi bật hoặc
những vấn đề bản thân tâm đắc trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).
(2). Trách nhiệm của bản thân đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị (Căn cứ chức trách,
nhiệm vụ được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, từng cán bộ,
đảng viên đối chiếu với nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
mà xác định rõ nội dung và các giải pháp tương ứng để thực hiện Nghị quyết đạt kết
quả cụ thể, thiết thực nhất).
- Cán bộ, đảng viên dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy địa
phương, đơn vị nào tổ chức thì nộp Bản thu hoạch cá nhân về Ban Tuyên giáo/Tuyên
huấn cấp ủy nơi đó để kiểm tra, báo cáo cấp ủy cùng cấp và báo cáo (số lượng, chất
lượng) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm. Các đồng chí dự tại điểm cầu tỉnh (tại Trung
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tâm Hội nghị tỉnh) gửi Bản thu hoạch trực tiếp về Phòng Lý luận chính trị, Ban tuyên
giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thời gian gửi bản thu hoạch của mỗi cá nhân: chậm nhất sau 10 ngày học
Nghị quyết (ngày 08/4/2021).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực cấp ủy các địa phương, đơn vị
quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nội dung công văn này. Cấp ủy chi/đảng bộ nơi
cán bộ, đảng viên công tác xác nhận đối với những bản thu hoạch đạt yêu cầu. Những
bản thu hoạch viết chưa đạt yêu cầu, những bài viết giống nhau, đề nghị viết lại và uốn
nắn tinh thần, thái độ của người viết.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Thường trục Tỉnh ủy (b/c),
- Như kính gửi,
- Phòng LLCT-LSĐ,
- Lưu KG-TH .
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