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KẾ HOẠCH 
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 169- KH/TU, ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 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. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cấp ủy 

các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm 

mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, 

thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được 

tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng kết hợp với tự nghiên cứu với nghe 

phổ biến, quán triệt. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường 

xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Tăng cường 

đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

 II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT  

 1. Nội dung, tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt 

 1.1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt  

 - Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;  

 - Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của 

Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; 

 - Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
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nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  

 - Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  

 1.2. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền  

 - Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 

 - Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);  

 - Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);  

 - Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII (dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội 
và tuyên truyền trong Nhân dân);  

 1.3. Báo cáo viên  

 Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trực tiếp làm báo cáo viên; chịu trách nhiệm toàn bộ công tác học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.  

 1.4. Viết thu hoạch  

 Cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải 

viết thu hoạch; nội dung câu hỏi do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biên soạn.   

2. 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 Nghị quyết; công chức, 

viên chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

2.2. Hình thức và thời gian thực hiện 

a. Đối với Đảng ủy khối 

- Căn cứ Kế hoạch số 169- KH/TU, ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Đảng ủy khối tổ chức kết nối đường truyền của Tỉnh ủy với Hội nghị toàn 

quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức (vào ngày 05 – 06 tháng 12/2022); để 

nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành, Bí thư các 

chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh mở Hội nghị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng 

viên ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. 
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 - Hình thức tổ chức: Học tập trung (trực tiếp) kết hợp với trực tuyến. 

 - Thời gian: 02 ngày, (trong đó, 1,5 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt; 0,5 

ngày triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết); hoàn thành trong 

tháng 12/2022. 

b. Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với cán bộ, đảng 

viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia học lớp do Đảng ủy 

Khối tổ chức.  

 - Hình thức tổ chức: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập trung 

(trực tiếp) kết hợp trực tuyến. 

 - Thời gian: 02 ngày, hoàn thành trước ngày 28 tháng 12 năm 2022. 

- Tổ chức quán triệt và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động trong các cơ, quan, đơn vị, doanh nghiệp về nội dung cốt 

lõi các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 28/12/2022  

 3. 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 nghị quyết. 

 III- VIẾT THU HOẠCH VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG 

TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

 1. Viết bài thu hoạch  

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

hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung viết bài thu hoạch cho cán bộ, 

đảng viên tham gia học tập theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối; phần tự luận tập 

trung vào kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

trách nhiệm của các nhân để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  (Đảng ủy Khối gửi kèm nội dung viết 

thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII). 

  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. 

 2. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động 

- Căn cứ các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII và chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và Chương trình hành động của Đảng bộ khối (được xây dựng, ban hành sau 

khi Trung ương ban hành chính thức các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII), cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành 

xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, 
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có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, theo các 

quy trình xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Đề án 04/ĐA/TU và Chỉ 

thị số 28-CT/TU, ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới 

việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  

- Người đứng đầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ trì thảo luận và chỉ đạo 

việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện theo lộ 

trình. Hàng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết đã đề ra. 

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

 1. Về công tác phổ biến, tuyên truyền  

Cấp ủy cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên 

soạn đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; tuyên truyền, phổ biến những nội 

dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng 

các hình thức đa dạng, phù hợp, qua các buổi sinh hoạt, hội họp định kỳ của các tổ 

chức đoàn thể.... 

 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 Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 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 Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 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 học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đúng 

theo thời gian quy định; 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 30/12/2022 (qua Ban 
Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
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 (Đảng ủy Khối gửi Kế hoạch của Đảng ủy khối, nội dung viết bài thu hoạch 

và các biễu mẫu báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 

17/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022; Kết luận số 45-KL/TW, 

ngày 17/11/2022 qua Email Hệ thống quản lý văn bản E-office và TD-office của tổ 
chức cơ sở Đảng). 

 

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, Ban Tuyên giáo. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Hải 
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