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KẾ HOẠCH 

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 23-NQ/TW; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và 

Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

----- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU, ngày 24/10/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị 

về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 13/10/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và 

phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp" đến năm 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, 

sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm 

quan trọng và vai trò, vị trí của việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; về tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 

dựng và phát triển Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp đến năm 2025. 

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 

33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Đổi mới nội dung, 

phương thức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị phù hợp với điều kiện, đặc thù của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
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- Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, 

nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để 

tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của các nghị quyết, chỉ thị. 

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị được tiến hành thường xuyên, định kỳ. 

II- NỘI DUNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP, BÁO CÁO VIÊN VÀ XÂY 

DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 1. Nội dung, tài liệu học tập 

- Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương 

hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 

Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch 

- đẹp" đến năm 2025. 

2. Báo cáo viên 

 Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính 

trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Về đối tượng, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt 

2.1. Đối tượng 

Toàn thể cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ 

Khối đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ 

Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công chức, viên chức và người 

lao động được tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2.2. Hình thức và thời gian thực hiện 

a. Đối với Đảng ủy khối 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh mở 01 lớp tổ 

chức học tập và quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

 - Hình thức tổ chức: Học tập trung (trực tiếp) kết hợp với trực tuyến. 

 - Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước 18/11/2022. 
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b. Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức các lớp 

học tập bằng hình thức phù hợp, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ 

quan, đoàn thể...; bảo đảm việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị 

quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên. 

 - Thời gian: hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 năm 2022. 

 4. Viết thu hoạch cá nhân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

 - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai cho cán bộ, đảng viên viết thu 

hoạch sau nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-

NQ/TW của Bộ Chính trị; nội dung viết bài thu hoạch cho cán bộ, đảng viên tham 

gia học tập theo hướng dẫn của Đảng ủy khối; đồng thời đánh giá kết quả viết thu 

hoạch để đưa vào nội dung thi đua năm 2022 (Đảng ủy Khối gửi kèm nội dung viết 

thu hoạch Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị). 

  Lưu ý: Bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên viết tay, không được sao chép 

giống nhau và được lưu tại các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ 

thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện cụ thể của 

từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5. Một số nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện 

 Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào nội dung của các nghị quyết và 

chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 - Nắm vững mục tiêu, chỉ tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong 

các Nghị quyết của Bộ Chính trị. 

 - Quán triệt 05 quan điểm chỉ đạo về phương hướng phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 (Nghị quyết số 23-NQ/TW) và 05 quan điểm chỉ đạo về phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 24-NQ/TW), chú trọng vào những 

điểm mới, những quan điểm có tính đột phá. 

 - Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; 

coi đây là trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường 
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xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và là một trong những nội dung quan trọng trong 

sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. 

 - Quán triệt đầy đủ về kết quả đạt được, những hạn chế và 6 nhiệm vụ trọng 

tâm đề ra trong Chỉ thị 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

III- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

 1. Về công tác phổ biến, tuyên truyền  

 - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền Nghị 

quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng 

các hình thức đa dạng, phù hợp. 

 - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị 

quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống 

chính trị, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; vùng 

Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về tiếp tục thực hiện chủ 

trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh, 

sạch, đẹp đến năm 2025. 

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc 

  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, 

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời uốn nắn, khắc phục khó khăn, hạn chế; sau tổ chức 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải có sơ, tổng kết, báo cáo 

về Đảng ủy Khối.  

- Ban Tuyên giáo đảng ủy Khối phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối 

tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại các chi, đảng 

bộ trực thuộc; kịp thời sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy khối, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động 

xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 

số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng theo thời gian quy định; đồng thời 

đồng thời báo cáo kết quả triển khai học tập, viết bài thu hoạch và tổ chức thực 

hiện về Đảng ủy Khối trước ngày 25/11/2022 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) 
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để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

  

 Lưu ý: Đảng ủy khối gửi nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 

06/10/2022; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 

số 33-CT/TU, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của Đảng 

ủy khối, nội dung viết bài thu hoạch; Đề cương báo cáo kết quả tổ chức nghiên 

cứu, học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảng tổng hợp bài viết thu hoạch kết quả 

nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW; Nghị quyết số 24-NQ/TW 

của Bộ Chính trị  qua Email của tổ chức Đảng và Website của Đảng ủy khối) 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối, 

- Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng, Tuyên giáo. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Hải 
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