
ĐẢNG BỘ KHỐI CQ - DN TỈNH 
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*  
  Số        - KH/ĐU 

  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các  

nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐUK, ngày 15/7/2022 của Đảng ủy Khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ 

bản trong từng nghị quyết, chỉ thị từ đó tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức thực 

hiện đạt kết quả cao nhất. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy 

đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự tin tưởng, 

chuyển biến mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề 

ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 

XVI.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, 

của cấp ủy cấp trên.   

- 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ được 

học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lào 

Cai; trong đó, tập trung thảo luận đề ra các giải pháp cụ thể để tham mưu triển khai 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả cao nhất. 

- Tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo nghiêm túc, khoa học, thiết thực, đổi mới, 

hiệu quả và tiết kiệm.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 04/7/2022); 
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2. Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

“Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; 

3. Chỉ thị số 28- CT/TU, ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”;  

4. Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy 

của Đảng ủy Sở TT&TT. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối với Đảng bộ 

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của 

Tỉnh ủy Lào Cai, cụ thể như sau: 

- Thành phần: toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. 

- Thời gian: dự kiến ngày 25/7/2022. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở TT&TT. 

- Báo cáo viên: đ/c Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy. 

2. Đối với các chi bộ trực thuộc 

Các chi bộ lựa chọn hình thức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai phù hợp với tình hình thực tế. Một số hình 

thức cụ thể như sau: 

- Nghiên cứu tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của Sở.  

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt (thời gian hoàn thành: 

trước ngày 12/8/2022; Báo cáo viên: đồng chí Bí thư/Phó Bí thư chi bộ).  

- Kết hợp tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của chi bộ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đối với Đảng ủy Sở 

- Có trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực 

thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của 

Tỉnh ủy Lào Cai theo Kế hoạch này.  

- Giao đ/c Nguyễn Vân Anh thực hiện: (i) Đăng các nội dung tuyên truyền và 

Kế hoạch này lên Cổng thông tin điện tử của Sở để đảng viên và quần chúng của 

đảng bộ chủ động nghiên cứu; (ii) Báo cáo Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh về kết quả 

học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lào 

Cai trước ngày 20/8/2022. 
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- Giao đ/c Nguyễn Phú Cường tham mưu công tác tổ chức và triệu tập các thành 

phần tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ 

thị của Tỉnh ủy Lào Cai theo Kế hoạch này. 

2. Đối với các chi bộ 

- Yêu cầu đảng viên, quần chúng tham khảo tài liệu đã đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở và tham dự Hội nghị tuyên truyền của Đảng bộ theo thành phần, 

thời gian quy định; báo cáo ban tổ chức quân số tham gia trước khi Hội nghị bắt đầu 

15 phút. 

- Chủ động tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện học 

tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai gửi về Đảng ủy Sở (đầu mối tiếp nhận 

báo cáo: đ/c Nguyễn Vân Anh - Đảng ủy viên - Chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn 

thông Công nghệ thông tin) trước ngày 15/8/2022.  

Trên đây là Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai của Đảng ủy Sở TT&TT, đề nghị các cá nhân, tổ chức 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối CQ-DN (b/c), 

- Các đ/c ĐUV, 
- Các chi bộ, 
- Lưu: VT, ĐU. 
 
 

 
 

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 
  
 

 
 

 
Vũ Hùng Dũng 
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