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S6:2' - KH/DUK 

KE HOACH 
To chirc hQc tip, quán trit, tuyên truyên Va triên khai thirc hen 

các ngh quyt, chi thi, quy dlnh,  két Iun cüa B ChInh trj, Ban BI thu' 
Trung uro'ng Bang khóa XIII 

Can cü Quy ch lam vic cüa Ban Chap hành Dãng b Khi các Co quan và 
Doanh nghiptinh khóa IX; Kê hoich so 30-KHITU ngày 03/11/202 1 cüa Ban 
Thumg vi Tinh üy; Ban ThiRing vii Dâng üy Khôi các Co quan và Doanh nghiêp 
tinh ban hành ké hoach bce tap, quán trit, tuyên truyên và triên khai thuc hiên các 
nghj quyêt, chi thj, quy djnh, kêt lun cUa Bô ChInh trj, Ban BI thu Trung uong Dãng 
khóa XIII nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Giüp các cap Uy, to chirc dãng hc tap, quán trit, tuyên truyn va trin khai 
thirc hin các nghj quyêt, chi thj, quy djnh, kêt lun cüa B Chjnh trj, Ban Bi thu 
Trung uang Dãng khóa XIII den can b, dâng viên Va ngui lao dng d nm v&ng 
ni dung co ban, nhüng diem mói ye quan dim, miic tiêu, nhim vu, giâi pháp 
trong các nghj quyêt, chi thL quy djnh, két lun, tao  sir thng nht trong nhân thüc 
và hành dng; tIch circ, chü dng du tranh, ngãn chn các quan dim sai trái, nhân 
thrc lch lac  và  boat  dng chOng phá cüa các th 1ic thu djch, phân dng. 

2. Yêu cu 

- Các cp üy, t chirc dãng ehi dao  thirc hin nghiêm tue vic hçc tap, quán 
trit các miic tiêu, quan diem, nhim vii, giâi pháp ducc d ra trong cac ngh quy&, 
chi thj, quy djnh, kêt 1un cüa B ChInh trj, Ban BI thu. 

- Nêu cao trách nhim cüa nguii dirng du cp üy trong hc tap, quán triêt, 
tuyên truyn vã trin khai thirc hin các nghj quyt, chi thj, quy djnh, kt luân cüa Bô 
ChInh trj, Ban BI thu Trung uang Dãng kbóa XIII nghiêm tüc, thit thu'c, hiêu qua, 
phü hçp vài trng di tuçing. Chü tr9ng kim tra, giám sat vic t chüc hc tap, quán 
trit, tuyên truyên, triên khai thrc hin các nghj quyt, chi thj, quy dinh, ktJuân. 

II. NQI DUNG, HINH THU'C TRIEN KHAI 

1. TO chtrc Hi nghj quán trit, triên khai 

Các cp üy dáng t chtrc các hi nghj hc tip, quán trit nghj quyt dn toàn 
th can b, dàng viên, cong chuc, viên chuc, ngithi lao dng vi hInh thuc phü hçp. 
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1.1. To chfrc hi ngh h9c tp, quán trit 

* H3i nghj chu chôt cüa Dáng iiy Klii 

- Thành phá'n: Các dng chI Uy viên Ban Chip hành Dãng b Khi; các 
dng chI üy viên Ban Chap hành chi b, dáng b co s; các dng chI üy viên Ban 
Chap hành Dãng b b phn tr1rc thuc Dãng üy co s; dông chI bI thu chi bô tru'c 
thuc Dâng b co so'; dông chI bI thu chi b trirc thuc Dãng b bô phân. 

- Th&i gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 11/2021. 

1.2. Clii b5, dáng b3 co' so' 

- Thành phOn. Toàn the dáng viên trong chi b, dáng b ca so'; mo'i lânh dao 
các doàn the không phài là dàng viên tham dir. 

- Dói vó'i các dáng bç3 cci sà. can co' tInh hInh, diu kin thirc t, có th t 
cho'c 1ng ghép tai  hi nghj can b chü chôt hoc các hi nghj khác d ph bin, 
quán trit các nghj quyêt, chi thj, kêt lun, quy djnh cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu 
cho phü hqp. (khuyé'n khIch td chic các lop tçp trung). 

- Dói vó'i các chi bç5 cci sà. t chrc h9c tp trung cho can b, dàng viên, (cO 
thé'gn vói k)) sinh hogt chi b thu'&ng k)) thOng 12). 

- ThO'i gian: 01 ngày, hoàn thành truo'c ngày 10/12/2021. 

1.3. N?ii  dung: 

Quán trit, triên khai ni dung c bàn các nghj quyt, chi thj, quy djnh, kt Iuân 
cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu Trung ucing Dàng khóa XIII, ci th: 

(1) Nghj quyêt so 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 cüa B ChInh tn "V di mói t 
chüc và boat dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mói". 

(2) Chi thj 04-CT/TW, ngày 02/6/202 1 cüa Ban BI thu "V tang cuo'ng sir 
länh dao  cüa Dãng dôi vo'i cong tác thu hi tài san bj tht thoát, chim doat  trong 
các vii an hmnh sir v tham nhüng, kinh ti". 

(3) Chi thj 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 cüa Ban BI thu "Vi tang cuo'ng sir 
lânh dao  cüa Dâng dôi vài cong tác giàm nghèo bn vng dn nãm 2030". 

(4) Chi thj 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 cüa Ban BI thu "V tang cuo'ng su 
lânh dao  cüa Dãng dôi vOi cong tác xây dirng gia dInh trong tInh hInh mói". 

(5) Chi thj 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 cüa Ban BI thu "Vi thu hut, quân 1 và 
sü d%Jng hiu qua lao dng nuóc ngoài tai  Vit Nam". 

(6) Quy djnh so 22-QD/TW, ngày 28/7/2021 cüa Ban Chip hành Trung uong 
"Vê cOng tác kim tra, giám sat vâ k lut cüa Dâng". 

(7) Quy dinh s 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 cüa Ban Chp hành Trung ucmg 
"Vé thi hành Diêu l Dãng". 
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(8) Quy djnh so 37-Q/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chip hành Trung ucmg 
"V nhüng diu dãng viên không ducc lam". 

(9) K& 1un so 05-KL/TW, ngày 3/6/2021 cüa Ban BI thu "V tip t1ic thirc 
hin Chi thj s 05-CT/TW cUa B ChInh trj trong cong tác phát hin, xir 1 vu viêc, 
vi an tham nhüng". 

(10) K& 1utn so 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 cüa B ChInh tn "Vi tui b 
nhim, giâi thiu can b 1rng ciY'. 

(11) Kêt 1utn so 13-KL/TW, ngày 16/8/202 1 cüa B ChInh trj "Vi viêc tip 
tiic thirc hin Chi thj sO 48-CT/TW, ngày 22/10/20 10 cüa B ChInh tn khóa X v 
tang cithng si,r lãnh dao  cüa Dáng di vi cong tác phông, chng ti pham trong 
tInh hInh m6i". 

(12) Kêt IuQtn so 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 cüa B ChInh tn "V chü 
trisong khuyên khIch và bão v can b näng dng, sang to vi 1i Ich chung". 

2. Xây dirng chtro'ng trmnh hành dng, k hoach thiyc hiên 

- Cp üy các cp chü trI xây dirng chiscmg trInh hânh dng, k hoach  trin 
khai thirc hin các nghj quyêt, chi thj, quy djnh, kt lutn cüa Bô ChInh tn, Ban BI 
thu cho phü hçp vói diêu kin, tinh hInh thirc tin cUa co quan, don vi, doanh nghiêp 
dam bâo cong tác phông chông djch Covid-19. 

- Thyi gian: Hoàn thành trjthc ngày 1 0/12/2021. 

3. Cong tác tuyên truyn 

- Cp üy chi do cOng tác tuyên truyên, ci th hóa các ni dung, trin khai 
thrc hin nghiêm tüc và hiu qua vic tO chüc h9c tap, quán trit, tuyên truyén, 
trin khai thirc hin sat vâi tInh hInh thc tin cüa ngành, co quan, don vj, doanh 
nghip. 

- To chirc tuyên truyên trên Cong thông tin din ti: Dãng b Khi các Co 
quan và Doanh nghip tinh, Cong thông tin din tir, trang thông tin din t1r cüa co 
quan, don vj, doanh nghip; các phuong tin thông tin di chüng nhcng nôi dung 
co ban, cOt lOi cüa các nghj quyêt, chi thj, quy djnh, kêt 1un cüa B ChInh tn, Ban 
BI thu Trung uong Bang khóa XIII. 

- Các t chüc doàn th trirc thuc Bang b Khi t chirc tuyên truyn sâu 
rng ni dung các nghj quyêt, chi thj, kêt 1un, quy djnh cüa B ChInh tn, Ban BI 
thu den doàn viên, hOi  viên và các tang lap nhân dan bang hInh thic phü hqp. 

III. TO CHUC THVC HIN 

1. Các chi b, dâng b CO SO chi do t chic nghiên ciru, hçc tap,  quán triêt và 
trién khai thirc hin nghj quyêt, chi thj, quy djnh, kt luân cüa Bô ChInh tn, Ban BI 
thu phü hçip vâi diêu kin cüa dja phuong, don vj. Kim tra, giám sat vic quán triêt 
h9c t.p, xây drng chuong trInh hành dng, k hoach  thuc hiên; dánh giá vic thixc 



4 

hin nghj quyt, chi thj, quy djnh, két 1un; djnh kS'  sa kt, tng k&, báo cáo theo quy 
djnh. Tang cismg vai trô, trách nhim cüa ngui dtrng du cp üy, Ca quan, dan vj 
trong vic chi dao,  trin khai thirc hin. 

2. Ban Tuyên giáo Dáng üy Khôi tham muu t chirc hçc tap, quán trit, tuyên 
truyn các ngh quyt, chi thj, quy djnh, két Iun cüa Bô ChInh trj, Ban 1W thu; phi 
hqp vi Van phông Dáng üy Khôi, các co quan lien quan theo döi, don dc, kim tra, 
giám sat vic t chüc h9c tp các nghj quyt, chi thj, quy djnh, kt 1un tai  cac ca 
quan, don vj, doanh nghip; tng hcip kt qua t chüc h9c tap, quán trit, tuyên truyên 
trong toàn Dáng b KhOi, djnh k' báo cáo Ban Thu'mg vu Dâng üy Khi. 

3. Kt thüc dçit h9c tip, quán trit, tuyên truyn, các chi bô, dáng bô co si báo 
cáo kt qua t chrc h9c tip,  quán tria, tuyên truyn, chuang trInh và k hoach thuc 
hin (theo dé cu'ctng gt'ri kern) ye Dáng üy Khi (qua Ban Tuyên giáo Dãng üy 
Khi tr,thc ngày 18/12/2021 dê tong hçip, báo cáo Ban Thumg vi1 Dáng üy Kh6i 
và Ban Tuyên giáo Tinh üy theo quy djnh./. 

Nai nhân: 
- Thu?mg trirc Tinh Uy, '1 
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Van phOng Tinh Uy, t, (b/c) 
- D/c Vu Minh Hiêu, UVBTV, Tnthng Ban Ni 
chInh Tinh Uy, ph trách DBK, 

- Các Ban Xây dirng Dãng, Van phông, doàn the Dãng 
b Khôi, 
- Các dng chI Uy viên BCH Dãng b Khi, 
- Các chi b, dáng b, doàn the tri1c thuc 
Dãng b Khôi, 
- Luu BTG, VT. 

THUNG VV 

DANGUV 
KHOICACCQUAN 

DOANHNGHlP1IHH 

Do DInh Hfru 
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