
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY THUẬN NAM 

* 

            Số         

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 Thuận Nam, ngày      tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền  

và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng 

----- 

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XIV đến nay, Huyện uỷ đã xây dựng ban hành các chương trình hành động và kế 

hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề và Chỉ thị của Tỉnh uỷ. Ban Thường 

vụ huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và 

triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch Huyện uỷ như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng và 

từng cán bộ, đảng viên về nội dung trong các văn bản của Đảng; làm cho mỗi 

cán bộ, đảng viên đều nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

nêu trong các chỉ thị, nghị quyết; từ đó góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng vào cuộc sống.  

- Việc triển khai thực hiện các văn bản của Đảng phải được tiến hành 

thường xuyên, thông qua các chương trình hoặc kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết 

thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng, ban ngành, 

mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở. 

II. Nội dung, tài liệu học tập, báo cáo viên, xây dựng chương trình 

hành động 

1. Nội dung, tài liệu học tập 

- Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 14/01/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Kết 

luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống,biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kế hoạch số 106-KH/HU 

ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy). 

- Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (Kế hoạch số 104-KH/HU 

ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy). 

- Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 94-

KH/HU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy). 

- Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 100-KH/HU ngày 15/4/2022 của 

Ban Thường vụ huyện ủy). 
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- Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về triển khai 

thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

(Chương trình hành động số 05-CTr/HU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy). 

- Nghị quyết 17-NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khoá XIV về phát triển kinh tế biển trên địa bàn huyện Thuận Nam đến 

2025,định hướng đến năm 2030 (Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 

15/4/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy). 

- Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 15/4/2022 của Ban 

Thường vụ huyện ủy). 

- Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng 

lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch 

số 102-KH/HU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy). 

- Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử 

dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 15/4/2022 của Ban 

Thường vụ huyện ủy). 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện  

- Trong nghiên cứu, học tập, quán triệt: người học được cung cấp các văn 

bản trước; có kiểm tra số lượng học viên tham gia học tập.  

- Gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt từng cấp ủy cần xác định rõ 

nhiệm vụ, xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện; đề ra những nhiệm 

vụ, phần việc cụ thể, giải quyết có hiệu quả những vấn đề đang đặt ra... tạo điều 

kiện, động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, chương 

trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ.  

III.  Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt 

1. Cấp huyện 

- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu phòng họp trực tuyến 

UBND huyện; do Thường trực huyện uỷ chủ trì. 

- Thành phần: Các đồng chí huyện uỷ viên, lãnh đạo các Phòng, ban, đơn 

vị (không phải là Huyện uỷ viên); Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ, Phó 

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. 

Báo cáo viên: Do Thường trực huyện uỷ phân công 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2022. 

2. Đối với Đảng bộ các xã: 

- Hình thức tổ chức: học tập trực tuyến kết nối với điểm cầu UBND huyện 

và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.  

- Thành phần tham dự: Các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách địa bàn; 
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Đảng uỷ viên các xã, cán bộ chủ chốt xã, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể xã; Bí 

thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã và các đồng chí tuyên truyền viên cấp xã. 

Do đồng chí Bí thư đảng bộ xã chủ trì tại điểm cầu của UBND xã. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2022. 

3. Sau Hội nghị, Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ chỉ đạo tổ 

chức quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ đến 

tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.  

- Hình thức: Lồng ghép trong sinh hoạt chi, đảng bộ; sinh hoạt cơ quan và 

đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Thời gian: Tháng 6/2022. 

4. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện có kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến các kế hoạch của Huyện uỷ về cụ thể hoá thực hiện các nghị 

quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ đến Hội viên, đoàn viên và Nhân dân bằng hình 

thức phù hợp, nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận của toàn dân góp phần thực 

hiện các hiệu quả các kế hoạch của Huyện uỷ. 

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 5/2022. 

IV. Phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát  

1. Về phổ biến, tuyên truyền trong Nhân dân   

Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ chỉ đạo và tổ chức việc tuyên 

truyền các văn bản của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; tập trung tuyên truyền việc triển 

khai và kết quả thực hiện các kế hoạch chuyên đề hành động của Huyện uỷ về 

thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ; kịp thời biểu dương, nhân rộng 

các mô hình hay, cách làm hiệu quả.  

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc 

Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, 

của Huyện uỷ; kịp thời uốn nắn, khắc phục khó khăn, hạn chế; sau tổ chức 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện định kỳ phải có sơ, tổng 

kết, báo cáo Thường trực huyện uỷ. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển 

khai thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ theo kế hoạch này. 

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai học tập và 

tổ chức thực hiện về Thường trực huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy) 

chậm nhất là ngày 10/6/2022. 

2. Uỷ ban nhân dân huyện bố trí lãnh đạo làm báo cáo viên triển khai nội 

dung các kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện các nghị quyết (từ 14- 21-NQ/TU 

của Tỉnh uỷ) tại Hội nghị; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan văn hoá, thông tin và 

truyền thanh phổ biến, tuyên truyền nội dung chủ yếu, cốt lõi các kế hoạch, 

chương trình hành động của Huyện uỷ về thực hiện các nghị quyết chuyên đề 
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của Tỉnh uỷ trên hệ thống truyền thanh huyện, xã để các tầng lớp Nhân dân 

trong huyện được biết. 

3. Ban Tổ chức huyện uỷ bố trí lãnh đạo làm báo cáo viên triển khai nội 

dung các kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 

14/01/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII; và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, 

ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị 

4. Giao Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, của 

Huyện uỷ, báo cáo về Thường trực huyện uỷ trước ngày 26/6/2022. 

4. Giao Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện chủ động tham mưu 

cho Thường trực huyện uỷ về thời gian tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai 

các kế hoạch Huyện uỷ về thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT HU; 

- UBND huyện; 

- Các Ban Đảng huyện; 

- Mặt trận, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc; 

- Lưu VPCU&CQ huyện. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Sậy 
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