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

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

Chỉ thị số 33-CT/TU; các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 5, khoá XIII và một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ 

----- 

 

Thực hiện Công văn 3059-CV/TU, ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU, ngày 

24/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về 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 uỷ; Ban Thường vụ Huyện ủy 

xây dựng kế hoạch triển khai, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: Nhằm giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

nắm vững mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị, 

Kế hoạch… của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ, góp phần tạo sự đồng thuận về 

nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện. 

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

chất lượng; Bí thư Chi bộ, Đảng bộ chịu trách nhiệm về việc quán triệt, tuyên truyền 

các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch… của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ; việc tham 

gia học tập và viết thu hoạch 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. Các văn bản của Trung ương 

- 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 phương 

hướng 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 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao 

kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. 
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- Thông báo số 18-TB/TW, ngày 05/8/2022 của Ban Bí thư về kết luận kết quả 

kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Chương trình kiểm tra của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. 

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

1.2. Các Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII 

- Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 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. 

- Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi 

mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng 

đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 

- Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong gia đoạn mới. 

1.3. Các văn bản của Tỉnh uỷ 

- Quy định số 21-QĐ/TU, ngày 09/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thẩm 

quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng 

(Mật). 

- Quy định số 22-QĐ/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sự 

lãnh đạo của Tỉnh uỷ đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

và cải cách tư pháp (Mật). 

- Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng vận động 

ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo. 

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

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

đẹp” đến năm 2025. 

- Chỉ thị 34-CT/TU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh 

Thuận, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. 

- Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số 

mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XII. 
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- Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước 

và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

- Chương trình hành động số 142-CTr/TU, ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây 

dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

1.4. Văn bản của Huyện uỷ 

-  Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc 

chuẩn bị thực lực tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

-  Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc 

lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân huyện Ninh Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Chỉ thị 08-CT/HU, ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Kế hoạch số 113-KH/HU, ngày 03/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về 

thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, 

tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Mật). 

2. Hình thức, thời gian và báo cáo viên 

2.1. Cấp huyện  

 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cho cán bộ chủ chốt cấp huyện 

bằng hình thức tập trung do đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt tại Hội 

nghị; thời gian dự kiến ngày 10/11/2022. 

2.2. Cấp cơ sở 

 Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức quán triệt bằng hình thức phù hợp, bảo đảm 

chất lượng, như: Tổ chức Hội nghị, thông qua sinh hoạt Chi bộ, cơ quan…; đồng chí 

Bí thư Chi bộ, Đảng bộ chịu trách nhiệm đối với việc quán triệt các văn bản nêu trên, 

hoàn thành chậm nhất 15/11/2022.  

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

1. Viết bài thu hoạch: Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. 

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 tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, 

Huyện uỷ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 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... 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội huyện triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên… đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các 
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hình thức phù hợp; báo cáo kết quả học tập về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp) chậm nhất ngày 21/11/2022. 

2. Văn phòng Huyện uỷ phối hợp phát hành công văn mời Hội nghị cán bộ chủ 

chốt. 

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

phục vụ Hội nghị. 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và viết thu 

hoạch; đồng thời theo dõi, đôn đốc các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực 

hiện kế hoạch này; báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy theo quy định. 

 

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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