
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết  

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XIII 

 

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/7/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán 

triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững nội 

dung cốt lõi và những điểm mới. Trên cơ sở đó, tổ chức thảo luận xây dựng 

chương trình hành động thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết  vào cuộc sống. 

Tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân. 

2. Thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học việc nghiên cứu, học tập, quán 

triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết; là đợt sinh hoạt chính trị để 

mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thành phố, cơ sở nắm vững và thực 

hiện sáng tạo nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn 

vị.  

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, TÀI LIỆU. 

1. Đối tƣợng: Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán 

triệt các nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biết các nghị quyết Hội 

nghị.  

2. Nội dung:  

- Tập trung vào nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa 

XIII); từ đó áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn 

vị. 

 - Kết hợp học tập, quán triệt các nghị quyết với thảo luận chương trình, kế 

hoạch thực hiện nghị quyết; dành thời gian để thảo luận và thông qua chương trình 

hành động. Chương trình hành động cần được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, bám 

sát nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

3. Tài liệu: 

- Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). 

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương (khóa XIII) (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên). 

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 

(khóa XIII) (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở). 
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- Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương (khóa XIII) (dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và 

tuyên truyền trong nhân dân). 

- Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). 

III. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  

1. Đối với cấp thành phố và các phường, xã: Tổ chức kết nối đường truyền 

trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị 

lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương 

chủ trì và kết nối đường truyền tới cơ sở (đã triển khai). 

2. Đối với tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố chưa được nghiên cứu, 

học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 

(khóa XIII) theo kết nối đường truyền tới cơ sở (trừ những phường, xã đã mời đến 

cán bộ, đảng viên của Đảng bộ): 

+ Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho toàn thể đảng viên trong 

đảng bộ, chi bộ, cán bộ cốt cán các đoàn thể quần chúng (do cấp ủy cơ sở quyết định, 

khuyết khích mở rộng thêm thành phần khi điều kiện hội trường cho phép). 

+ Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp trực tiếp 

chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa 

XIII), (trong trường hợp cần thiết có thể cử một số đồng chí trong cấp ủy làm báo 

cáo viên hoặc mời báo cáo viên cấp trên).  

Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trƣớc ngày 20/8/2022   

3. Đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, tổ chức 

học tập, phổ biến sâu rộng nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 

XIII) đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp.  

Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trƣớc ngày 30/8/2022 

IV. XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT 

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa XIII), cấp ủy chủ động xây dựng chương trình hành 

động thực hiện nghị quyết có lộ trình cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều 

kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo và 

đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị 

quyết của tổ chức mình. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thảo 

luận về chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bổ sung, hoàn thiện và ban 

hành triển khai thực hiện theo lộ trình. Kết quả thực hiện chương trình hành động 

là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, 

người đứng đầu, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. 

V. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG 

ƢƠNG 5 KHÓA XIII TRONG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN   
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- Cấp ủy Đảng căn cứ vào nội dung cơ bản của nghị quyết, chương trình hành 

động và tài liệu học tập, quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nghị 

quyết đến các tổ chức quần chúng, cụm dân cư qua hệ thống truyền thanh, panô, 

áp phích và bằng các hình thức phù hợp. 

- Các cơ quan truyền thông thành phố, bản tin thành phố, các trang facebook, 

fanpage do Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy quản lý xây dựng kế hoạch, mở chuyên 

trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 5 (khóa XIII) của Đảng với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy: Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng 

viên, các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai học tập, quán triệt và triển 

khai thực hiện nghị quyết; định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy về tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các 

nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Chỉ đạo 

đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền nội 

dung và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).  

2. Ủy ban nhân dân Thành phố: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện 

nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quản quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành 

nước phát triển, có thu nhập cao; nghị quyết 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; nghị quyết 20-NQ/TW về 

“Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới”.  

3. Ban Tổ chức Thành ủy: Tham mưu xây dựng và hoàn thiện chương trình 

hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, của Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.  

4. Văn phòng Thành ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo cung cấp tài liệu học 

tập nghị quyết cho các địa phương, đơn vị; hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán 

triệt, tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). 

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: Xây dựng 

chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XIII); tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết 

cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân bằng những hình thức phù hợp; 

đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên đoàn viên, hội viên 

tích cực tham gia. 

6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thành phố; Ban biên tập Bản tin 

thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố và các Trang thông tin điện tử 

phƣờng xã, hệ thống truyền thanh phƣờng xã: Tuyên truyền nội dung các nghị 

quyết, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; xây dựng các tin bài, mở chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung mục tiêu, giải pháp cơ bản của các 

nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). 

7. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc: Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, 

quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) cho cán bộ, đảng 
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viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân; 

xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 5 (khóa XIII) nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Báo cáo tiến độ triển 

khai học tập, quán triệt về Ban Tuyên giáo Thành ủy trƣớc ngày 25/8/2022 để 

tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban hành 

chương trình hành động chậm nhất 10 ngày sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị 

quyết. 

 
Nơi nhận: 
 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
 

- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND; 
 

- Các đ/c UV.BTV Thành ủy; 
 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy, TTCT thành phố; 
 

- MTTQ và đoàn thể thành phố; 
 

- Các TCCS Đảng trực thuộc; 
 

- Lưu VP. 

 
T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

Lƣơng Quốc Tuấn 
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