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KẾ HOẠCH 
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản của Tỉnh ủy 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 04/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU, 

ngày 15/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ 

Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích:  Nhằm giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị 

và các văn bản của Tỉnh ủy, qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu: Công tác tổ chức phổ biến, quán triệt phải nghiêm túc và bảo đảm 

chất lượng; Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu 

trách nhiệm về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và viết thu họach sau học 

tập của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. 

II. Nội dung, hình thức, thời gian học tập và báo cáo viên 

1. Nội dung 

1.1. Văn bản của Trung ương: 

- Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 27/7/2022 của Ban Tổ chức Trung ương 

về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 49-QĐ/TW, ngày 22/12/2021 của Bộ 

Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 
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1.2. Văn bản của Tỉnh ủy:  

 - Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo 

viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới. 

- Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030. 

- Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, 

tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới. 

2. Hình thức, thời gian học tập và báo cáo viên 

2.1. Cấp huyện: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cho cán bộ chủ 

chốt cấp huyện, xã, thị trấn bằng hình thức tập trung, do đồng chí Bí thư Huyện ủy 

trực tiếp phổ biến, quán triệt tại Hội nghị; hoàn thành xong trong tháng 9/2022. 

2.2. Cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế, phổ biến, quán triệt bằng hình thức 

phù hợp, bảo đảm chất lượng, như: thông qua sinh hoạt Chi bộ, cơ quan…, do Bí 

thư Chi bộ, Đảng bộ chịu trách nhiệm trong việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết; 

hoàn thành xong trong tháng 9/2022. 

III. Viết thu hoạch và tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân 

1. Viết bài thu hoạch: Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt phải viết 

thu hoạch (trừ cán bộ, đảng viên hưu trí).  

* Nộp bài thu hoạch: Cán bộ chủ chốt các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện 

ủy nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đảng viên các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các 

Đảng bộ: Công an huyện, Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện, Trường THPT An 

Phước nộp về Trung tâm Chính trị huyện.  

- Riêng các Đảng ủy xã, thị trấn tự thu bài thu hoạch đánh giá chất lượng bài 

thu hoạch và tổng hợp kết quả, báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  

- Thời gian: chậm nhất đến ngày 26/9/2022. 

2. Tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp Nhân dân 

Các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện 

đến cơ sở đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản, những 

điểm đột phá để thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết số 15-

NQ/TW và các văn bản của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, như: tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Mặt trận, đoàn thể.... 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 

này; đồng thời theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm 

vi lãnh đạo, quản lý tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, sau học 

tập, quán triệt triển khai viết thu hoạch đầy đủ. 
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2. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quán triệt, tuyên truyền 

rộng rãi cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp. 

3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền sâu rộng 

trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở và các hình thức khác phù hợp. 

4. Văn phòng Huyện ủy chủ động phối hợp phát hành công văn mời cán bộ chủ 

chốt tham gia lớp quán triệt Nghị quyết (kết hợp Kế hoạch này với Kế hoạch số 106-

KH/HU, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ). 

5. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp chuẩn bị cơ sở, vật chất, trang thiết bị 

phục vụ Hội nghị, theo dõi và báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện uỷ (qua Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy). 

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền phổ 

biến đến các đơn vị, địa phương. Phối hợp Văn phòng Huyện ủy theo dõi Hội nghị, 

báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy 

định. 

(Gửi kèm Nghị quyết số 15-NQ/TW; Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW; Đề án số 

06-ĐA/TU; Chỉ thị số 29-CT/TU và nội dung viết thu hoạch). 

 

Nơi nhận         
- Thường trực Huyện ủy,         

- Các Ban Đảng huyện, 

- Trung tâm Chính trị huyện,        

- Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.            
 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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