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*
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
----Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng
dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 và Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày
18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán
triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), Ban Thường
vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai trong toàn Đảng bộ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ,
đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các
văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng
tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng,
sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân
và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường,
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2. Yêu cầu
- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách
nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính
trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều
quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.
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- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc,
chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ
chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu
trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.
- Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
khác; gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận
thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch.
- Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được
tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong
phú, sinh động.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt
Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn
kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của
Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
(sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).
2. Đối tượng, hình thức học tập, quán triệt
2.1. Đối tượng: toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu,
học tập, quán triệt Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn
kiện Đại hội XIII của Đảng.
2.2. Hình thức học tập, quán triệt
- Cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương: tổ chức bằng hình thức trực tuyến,
kết nối với đường truyền của Trung ương.
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- Cấp cơ sở: các địa phương, đơn vị đảm bảo điều kiện, tổ chức bằng hình
thức trực tuyến, kết nối với đường truyền của Trung ương. Các đơn vị không tổ
chức học trực tuyến, kết nối đường truyền với Trung ương thì tổ chức nghiên cứu,
học tập, quán triệt bằng hình thức trực tiếp.
3. Về tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tập 1 và Tập
2, Văn phòng Trung ương Đảng cấp phát).
- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho cán bộ,
đảng viên ở cơ sở).
- Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho
hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền
trong Nhân dân).
- Tài liệu Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho cán
bộ chủ chốt và báo cáo viên).
- Tài liệu Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
- Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị
trực tuyến toàn quốc (Ban Tổ chức Hội nghị cung cấp file đề cương bài giảng
qua ban tuyên giáo các cấp và đăng tải trên mạng VCNet để phổ biến trong cán
bộ, đảng viên, phục vụ công tác tham mưu của cấp ủy và tổ chức đảng).
- Các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.
III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1. Cấp tỉnh (mở 03 điểm cầu): thời gian diễn ra Hội nghị trong 02 ngày
(27 - 28/3/2021). Thời gian tổng duyệt, chạy thử, kiểm tra các điểm cầu bắt
đầu vào lúc 18 giờ 00 (thứ Sáu), ngày 26/3/2021.
- Điểm cầu 01, do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo - TP. Nha Trang.
Thành phần: Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh
ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng thuộc các cơ quan
tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Đơn vị phụ trách điểm cầu: Văn phòng Tỉnh ủy.
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- Điểm cầu 02, do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh, số 01 Trần Phú - TP. Nha Trang.
Thành phần: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó các
sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn
đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Đơn vị phụ trách điểm cầu: Văn phòng UBND tỉnh.
- Điểm cầu 03, do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 46 Trần Phú, TP.
Nha Trang.
Thành phần: các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn
thành phố Nha Trang; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; lãnh đạo Hội
Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.
Đơn vị phụ trách điểm cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
* Ma-két phông Hội nghị (nền đỏ, chữ vàng)
BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC
NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Khánh Hòa, ngày 27, 28 tháng 3 năm 2021
* Chương trình Hội nghị
Ngày 27/3/2021
- Buổi sáng (bắt đầu từ 08 giờ 00):
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội nghị.
+ Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.
+ Chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Buổi chiều (bắt đầu từ 14 giờ 00):
Chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ
Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng.
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Ngày 28/3/2021
- Buổi sáng (bắt đầu từ 08 giờ 00):
Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
- Buổi chiều (bắt đầu từ 14 giờ 00):
+ Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.
+ Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
+ Giải đáp, kết luận Hội nghị.
2. Cấp huyện và tương đương: tổ chức hội nghị trực tuyến, kết nối
với đường truyền của Trung ương. Thành phần, ma-két, thời gian kiểm tra
đường truyền tương tự như cấp tỉnh; khuyến khích mở rộng thêm thành
phần khi điều kiện hội trường cho phép.
3. Cấp cơ sở
Thành phần: toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; mời ban chấp
hành các đoàn thể, cán bộ ban, ngành, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
không phải là đảng viên và một số quần chúng ưu tú (đối tượng Đảng).
Khuyến khích các địa phương, đơn vị có điều kiện, mở đường truyền kết
nối học trực tuyến với Trung ương.
Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 20/5/2021.
Đối với những địa phương, đơn vị chưa được nghiên cứu, học tập,
quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư,
phải tổ chức mở lớp bằng hình thức trực tiếp.
4. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh căn cứ các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các tài liệu do Ban
Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng
nội dung các văn kiện Đại hội XIII đến từng đoàn viên, hội viên; tổ chức các
hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho các đối
tượng chưa được học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng các hình thức
phù hợp.
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giới thiệu nội dung
các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu
biểu với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.
- Thời gian: 0,5 ngày. Hoàn thành trước ngày 20/5/2021.
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5. Các đảng bộ Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ
chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết kết hợp giữa Kế hoạch này và
Kế hoạch chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.
IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Việc xây dựng chương trình (hoặc kế hoạch) hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải hoàn thành ngay sau Hội nghị tổ
chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Các cấp ủy, chính quyền,
cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp
mình, tiếp tục bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình địa
phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực và hiệu quả. UBND
tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bổ sung, sửa đổi kế
hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các
đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực
hiện theo phương châm “chủ trương một, chương trình mười, hành động
một trăm”.
Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành
động của cấp tỉnh, chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa
phương, đơn vị để bổ sung, xây dựng chương trình hành động của tập thể
cấp ủy.
Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của
cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ
trình, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị.
2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp
chủ trì thảo luận về Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của tập thể để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện theo lộ
trình, thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm,
dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt
trong hành động vì lợi ích chung”. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Kết quả
thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá
hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn
vị và người đứng đầu.
Việc xây dựnng chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội, hoàn thành trong tháng 5/2021.
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V. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA
ĐẢNG TRONG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN
1. Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo,
hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng,
tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh
nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi,
những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ
những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng
đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư
luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy
tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và
kiều bào ta ở nước ngoài; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng
thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên
soạn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần
chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể.
3. Đối với các địa phương có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số,
vùng sâu, vùng xa; địa phương có đông đảng viên là công nhân lao động tại các
doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: đề nghị
cấp ủy chỉ đạo tổ chức tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các
hình thức phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.
4. Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo việc
tuyên truyền Nghị quyết thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội
dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật
dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền
hình Khánh Hòa, các trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị chủ động
xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng
các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ
biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và hoạt động thông tin đối ngoại về
những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc căn cứ Kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập,
quán triệt và xây dựng chương trình hành động của đảng bộ cấp mình thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, thiết thực;
chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đường truyền để mở điểm cầu
trực tuyến ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở có đủ điều kiện
mở đường truyền kết nối học trực tuyến với Trung ương.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện;
định kỳ và sau đợt quán triệt báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 20/5/2021.
- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu
trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; trực tiếp truyền đạt các
nội dung Nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua Chương trình hành
động của cấp mình.
2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh bố trí Hội
trường, trang trí ma-két; phục vụ (âm thanh, nước uống…); gửi tài liệu cho
đại biểu tại Điểm cầu 02; phối hợp với VNPT Khánh Hòa đảm bảo các điều
kiện thiết bị, đường truyền tại Điểm cầu 02; theo dõi lớp học, thông báo số
lượng đại biểu tham dự tại Điểm cầu 02 cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xây dựng
chương trình hành động thực hiện phù hợp.
4. Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành
phố vận dụng đưa những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt
lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội XIII vào nội dung giảng dạy;
tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu sâu các chuyên đề về những quan điểm
cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới của Nghị
quyết Đại hội XIII và các cơ sở lý luận - thực tiễn.
5. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, phục vụ các lớp của tỉnh; dự trù kinh
phí Hội nghị cấp tỉnh; bố trí Hội trường, trang trí ma két, chuẩn bị bảng tên
Khánh Hòa; phục vụ (âm thanh, nước uống…) tại Điểm cầu 01, 03; phối
hợp với VNPT Khánh Hòa đảm bảo các điều kiện thiết bị, đường truyền tại
Điểm cầu 01, 03; gửi giấy mời lớp của Ban Thường vụ chủ trì; theo dõi lớp
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học, thông báo số lượng đại biểu tham dự tại Điểm cầu 01 cho Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận và các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy tham mưu
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh
báo cáo kết quả Hội nghị trực tuyến về Ban Tuyên giáo Trung ương trong
tháng 4/2021 và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (trong tháng 6/2021).
Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh giúp Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị
quyết Đại hội XIII bằng hình thức trực tuyến, kết nối với Trung ương tại 03
điểm cầu cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy
có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực
hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp học tập cho đội ngũ cán bộ, giáo
viên của toàn ngành trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 (hoàn
thành trước ngày 31/8/2021).
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy
mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân
dân về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Bộ Chính trị (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, đảng đoàn,
ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc,
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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