
 

KẾ HOẠCH 
 

Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kế hoạch của Bộ Chính trị 

và Ban Bí thư Trung ương Đảng 
 

Thực hiện kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của 

Bộ Chính trị”; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, 

tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, 

Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, như sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

1. Mục đích: Thông qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên nắm vững và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, các giải pháp 

nhằm giảm đến mức tối đa thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; 

công tác phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đảm bảo 

chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nắm 

rõ chủ trương việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, 

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; nâng cao 

nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội. 
 

2. Yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - 

xã hội các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung cơ bản trong một số 

Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư 

Trung ương Đảng để tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

phù hợp. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền phải thiết thực, kịp thời, 

hiệu quả, tránh hình thức; có thể lồng ghép với các hội nghị khác do địa phương, 

đơn vị tổ chức; chú trọng việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung 

ương Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, 

đơn vị. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền theo đơn vị, địa bàn phụ 

trách. 
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II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
 

1. Nội dung học tập, quán triệt: Tập trung vào những nội dung cơ bản của 

Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 

18/8/2022; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị. 

Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 

của Ban Bí thư, từ đó chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, 

cơ quan, đơn vị. 
 

2. Kế hoạch tổ chức quán triệt 
 

2.1. Đảng bộ thành phố: Tổ chức kết nối đường truyền trực tuyến điểm cầu 

Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, 

Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.  
 

* Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; cán bộ, công 

chức cơ quan Thành ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; báo 

cáo viên cấp ủy; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã và 

các thành phần khác do Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. 
 

* Thời gian: Theo thời gian tổ chức hội nghị quán triệt trực tuyến của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022).  
 

2.2. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở: Tổ chức kết nối đường truyền trực tuyến 

điểm cầu Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, 

Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
 

Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố không kết nối trực tuyến 

điểm cầu Hội nghị Tỉnh ủy quán triệt; thì tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên trong 

Đảng bộ, Chi bộ để quán triệt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông 

báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng cho cán bộ, đảng 

viên của Đảng bộ, Chi bộ. 
 

3. Về báo cáo viên, tài liệu 
 

3.1. Báo cáo viên: Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố 

không kết nối điểm cầu Hội nghị Tỉnh ủy, thì đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo công 

tác học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết 

luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng tại đơn vị, địa phương; trực 

tiếp phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, báo cáo viên cấp ủy 

quán triệt (trường hợp cần thiết mời báo cáo viên cấp trên truyền đạt nội dung các 

nghị quyết, quy định, chỉ thị).  
 

3.2. Tài liệu 
 

(1) Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng 

thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 
 

(2) Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 
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(3) Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường 

đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 
 

(4) Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai 

trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 
 

(5) Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về 

chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản 

lý sau khi bị kỷ luật.  
 

(6) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ 

Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 
 

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ TUYÊN TRUYỀN  
 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: Việc xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi trong các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và phù hợp với địa phương, đơn vị.  
 

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố hoàn thành kế hoạch thực 

hiện và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 10/01/2023 (qua Ban Tuyên 

giáo Thành ủy); để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 

20/01/2023. 
 

2. Việc phổ biến, tuyên truyền trong Nhân dân: Cấp ủy các cấp chỉ đạo 

các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương 

Đảng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng 

địa phương, đơn vị.  
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc 

tổ chức học tập, quán triệt; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy tham mưu 

tổ chức học tập, quán triệt đối với cán bộ cốt cán thành phố, lồng ghép với các 

chủ trương khác của Trung ương, của tỉnh, của thành phố đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo 

viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung 

ương Đảng trong các tầng lớp Nhân dân. Theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã 

hội trong quá trình tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện.  
 

2. Ban Tổ chức Thành ủy: Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy 

định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ. 
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3. Ban Dân vận Thành ủy: Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.  
 

4. Ủy ban nhân dân thành phố: Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự 

đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của 

Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 
 

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Phổ biến, tuyên 

truyền nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ 

Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đoàn viên, hội viên bằng hình thức 

phù hợp. 
 

6. Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và 

Ban Bí thư Trung ương Đảng đạt mục đích, yêu cầu đề ra; báo cáo kết quả về Ban 

Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy.   
 

7. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông thành phố: Chủ động tuyên truyền 

các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí 

thư Trung ương Đảng gắn với kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; tăng cường đưa tin đấu tranh việc lợi dụng các phương tiện truyền 

thông, mạng xã hội để chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước./. 

 
Nơi nhận: 
 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 
 

- 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 THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

Phan Ngọc Long 
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