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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 47 - KH/Th.U 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Khoa giáo năm 2022 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương; Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 07/12/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 và Chương trình công tác 

năm 2022, Ban Thường vụ Thành xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

công tác Khoa giáo năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm giúp các cấp ủy Đảng, các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên 

giáo phường, xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Đảng về lĩnh vực Khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

2. Thông qua hoạt động công tác Khoa giáo, các cấp ủy Đảng làm tốt công tác 

tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hà 

Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu 

trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. 

3. Triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực Khoa giáo cần tập trung 

vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với điều kiện của các địa 

phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch 

Covid-19 còn diễn biến phức tạp. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị, kết luận của Đảng  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế 

hoạch thực hiện các nội dung về công tác trí thức, khoa học và công nghệ, giáo dục 

và đào tạo, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, bảo vệ môi trường đã 

được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; theo dõi, kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc theo mục tiêu, nhiệm vụ của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung 

ương, của tỉnh (có phụ lục kèm theo) và các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, Ban 

Thường vụ Thành ủy thuộc lĩnh vực công tác Khoa giáo. 

- Các địa phương, đơn vị, các ngành trong khối Khoa giáo lựa chọn các nhiệm 

vụ trọng tâm của chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về công 
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tác Khoa giáo đã được cấp ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 

kết quả thực hiện, đảm bảo chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. 

2. Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng 

kế hoạch tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trọng tâm là: 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (dự kiến Quý II/2022); 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ 

Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” (dự kiến Quý II/2022); 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới” (dự kiến 

Quý II/2022); 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số 

trong tình hình mới” (dự kiến Quý II/2022); 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban 

Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho 

lao động nông thôn” (dự kiến Quý III/2022); 

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ đẩy manh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (dự kiến Quý III/2022); 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 07/12/2017 về 

“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo” (dự kiến Quý IV/2022). 

3. Thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong 

khối Khoa giáo 

- Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quán triệt và 

triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư 

khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng 

cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 

các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành 

trong khối Khoa giáo. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện; phối 

hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản 

của Đảng trên lĩnh vực Khoa giáo. Phối hợp theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình tư 

tưởng, dư luận của các tầng lớp Nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; 
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đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ 

chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trí thức, giáo dục 

- đào tạo, khoa học - công nghệ, thể dục - thể thao, gia đình, trẻ em, môi trường, y tế, 

dân số và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý thông tin 

công tác Khoa giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, Báo cáo viên cấp ủy, 

cộng tác viên dư luận xã hội thành phố. 

- Tham mưu, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo định kỳ 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định của công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì, phối hợp với các ngành chỉ đạo, kiểm tra, 

khảo sát, đánh giá việc thực hiện công tác khoa giáo ở các địa phương, đơn vị; tham 

mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các 

chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. 

2. UBND thành phố chỉ đạo các phòng: Giáo dục - đào tạo, Y tế, Văn hóa - 

Thông tin, Tài Nguyên - Môi trường, Lao động thương binh - xã hội; Bệnh viện Đa 

khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tăng cường tham mưu cho 

cấp ủy, UBND thành phố thực hiện các nội dung nêu trên; chủ động đề xuất phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện và sơ 

kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực chuyên môn của ngành. 

3. Các đảng uỷ, chi ủy trực thuộc triển khai Kế hoạch công tác Khoa giáo năm 

2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện có hiệu quả. 

Ban Thường vụ Thành uỷ đề nghị phòng, ban, ngành trong khối Khoa giáo, 

các đảng ủy, chi uỷ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công 

tác Khoa giáo năm 2022 một cách có hiệu quả, thiết thực; định kỳ 6 tháng, báo cáo 

công tác Khoa giáo gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp báo cáo Thường 

trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./. 

 

 Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy,     (để b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND th/phố;                        

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, 

Trung tâm Chính trị thành phố; 

- Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; 

- Các ngành: Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Văn hoá-

Thông tin, Tài nguyên-Môi trường; Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Đa khoa, Trung 

tâm Y tế, Trung tâm VH-TT, Hội KH&KT thành 

phố;  

- Lưu VT.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Lương Quốc Tuấn 
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