
 

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

* 

Số 118-KH/TU 
  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về thực hiện chính sách 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn 
----- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch và các dự 

án đầu tư trên địa bàn (Nghị quyết số 06-NQ/TU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU với các nội 

dung sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích 

Đánh giá toàn diện việc triển khai và kết quả đạt được sau gần 15 năm 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa VIII); đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm 

được; làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc 

thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn; vai trò tham 

mưu, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; trách nhiệm của chính 

quyền các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; nguyên 

nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; rút ra những bài học kinh 

nghiệm; trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị, đề xuất những giải pháp tổ 

chức thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn 

trong thời gian tới. 

2- Yêu cầu 

- Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Nghị quyết số 06-

NQ/TU, nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng tình hình kết quả 

cụ thể của địa phương. 
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- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn 

diện trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, 

tránh qua loa, hình thức; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể và 

cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT, CÔNG TÁC KHEN 

THƯỞNG 

1- Nội dung tổng kết 

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán 

triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU. 

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU. 

- Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa 

phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU. 

- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

- Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện; 

những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, quán triệt và tổ chức chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết. 

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

(Đề cương Báo cáo kèm theo) 

2- Hình thức tổng kết 

- Các cấp ủy huyện, tương đương: ban thường vụ cấp ủy huyện, tương 

đương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để lựa chọn 

hình thức tổng kết ở cấp mình đảm bảo phù hợp; hoàn chỉnh, gửi báo cáo 

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 05/3/2022. 

- Cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; thời gian: dự kiến trong tháng 3/2022. 

3- Khen thưởng 

Các đơn vị, địa phương lựa chọn những cá nhân, tập thể có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng; gửi danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng về Ban Cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/3/2022. 
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III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Cấp ủy huyện, tương đương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ở địa phương, đơn vị 

mình đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. 

2- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực 

hiện tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU của các cấp ủy huyện, tương 

đương, các đơn vị liên quan. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan 

tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo 

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; trình dự thảo Báo cáo 

về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 19/3/2022. Đồng thời, tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy chương trình hội nghị, dự thảo nội dung điều hành thảo 

luận và nội dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

- Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) lựa chọn các cá 

nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU để đề nghị tỉnh khen thưởng và thực hiện 

các thủ tục khen thưởng theo quy định. 

- Chỉ đạo một số đơn vị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

3- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các 

cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU và những kết 

quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU 

trong các tầng lớp Nhân dân với hình thức đa dạng, phù hợp. 

- Phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng 

Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các đơn vị và tham 

mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU 

ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về thực hiện 

chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để 
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thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn; đề nghị các cơ quan, 

đơn vị chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí TUV, 

- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh, 

- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn, 

- Các ban đảng, VPTU, 

- CP.VPTU- T4, C3, 

- P.KT-XH, P. TC, P.HC-QT, P.CY-CNTT, 

- Lưu VPTU. 

 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

  

 

 

               

Hồ Thanh Sơn 
 

 
 

 
 

 

 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0251.3827070; Fax: 0251.3827071; Email: cks@dongnai.gov.vn
	2022-02-22T08:47:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
	Hồ Thanh Sơn<sonht@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-02-22T11:27:37+0700




