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BANG CONG SAN VIT NAM 

  

S,j44 - KHITU TP. Yen Bái, ngàyjj tháng 7 nám 2022 

• A

KE HOACH
A A A To chuc nghien cmi, hçc tap, quan triçt, tuyen truyen 

• A • A • A A • • A va trien khai thiyc hien Ngh quyet Hoi ngh lan thu nam 
Ban Chip hành Trung tro'ng Bang khóa Xlii 

Thrc hin K hoach s 90-KHITU, ngày 18/7/2022 cüa Tinh üy Yen 
Bái ye vic to chirc nghiên cru, h9c tsp, quán trit, tuyên truyên và triên khai 
thrc hin Nghj quyt Hi nghj 1n thir näm Ban Chp hãnh Trung rang Dãng 
khoa XIII; Thanh uy Yen Bai xay dimg ke hoach trien khai cx Bang b9 thanh 
ph, ci th nhu sau: 

I. MUCOICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- T chüc nghiên ciru, h9c tip,  quán trit, tuyên truyn các ni dung 
van kin HOi  nghj Trung trcmg närn khóa XIII tói cac c.p üy, t chirc dãng, 
can b9, dang vien. Tren ccx so do, dnh hixang cac cap uy, cac phong, ban tiep 
tic quán trit, tuyên truyn sâu rOng trong ccx quan, dun vj và Nhân dan; chi 

dao xay drng k hoach,  chucing trInh hành dng trin khai thirc hin các ngb 
quyt Hi nghj Trung ucxng näm khóa XIII báo dam thit thirc, hiu qua, phü 
hçxp diu kin thrc tin. 

- Nang cao nhan thixc, trach nhiçm cua cac cap uy, can bQ, dang vien 
trong vic triên khai thrc hin các nhim viii theo tinh than Hi nghj Trung 
uong näm khóa XIH, dua Nghj quyt nhanh chóng di vào thixc tin dcxi sang. 
Dua vic h9c t.p và trin khai th%rc hin van kin HOi  nghj thirc sir tth thành 
dçxt sinh hoat chInh trj sâu rung trong cap üy, chInh quyên các cap, tao  bâu 
không khI phn kWxi trong toàn Bang, toàn xã hOi,  hoãn thành thing igi miic 
tiêu Hôi nghi d ra. 

2. Yen can 

- Vic nghiên cru, hQc tip, quán trit, tuyên truyn và trin khai thirc 
hin Nghj quyt Hi nghj Trung ucxng näm khóa XIII phãi duçrc tin hành 
khãn trucing, nghiêm tuic, chat lucing, hiu qua. Tang cithng dOn dOc, kiêm 

f A X tra, glam sat vice to chixc thre hiçn. 
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A , , . A A - Cap uy, to chuc dang, ngucn dung dau cap uy, ca quan, dGn v1 chu 

trách nhim v ch.t hrgng t chirc nghiên cü'u, h9c t.p, quán trit, xây dirng 
Chucing trInh hành dng va kim tra, giám sat vic thrc hin Nghj quyt. 

- Cong tác tuyên truyn dam bào tin hành thung xuyên, toàn din, 
A A A A P A dong b9, thong nhat, kip thcn, phong phu, srnh d9ng. 

IT. NO! DUNG, TA! LIEU,  DOI TIXQNG HQC T4P, QUAN TRIiT 

1. Ni dung 

Nghiên ci.'ru, hQc tap, quán trit, tuyên truyn nhüng ni dung ca ban, 
ct lOi trong các Nghj quyt, Quy djnh Hi nghj Trung ucing närn khóa XIII 
cUa Dâng, gôm: 

- Nghj quyt s 1 8-NQ/TW, ngày 16/6/2022 v tip t1ic di mri, hoàn 
thin the chê, chInh sách, nâng cao hiu 1?c,  hiu qua quãn 1 và st'r ding dat, 
tao dng 1rc dua nuâc ta tr& thành nuâc phát trin có thu nhp cao. 

- Nghj quyt s 1 9-NQ/TW, ngày 16/6/2022 v nông nghip, nông dan, 
nông thôn dn näm 2030, tm nhIn dn näm 2045. 

- Ngh quyet so 20-NQ/TW, ngay 6/6/2022 ye tiep tjc doi mm, phat 
, • A A A A A . 

trien va nang cao hiçu qua kinh te tap  the trong giai doan  mcii. 

A

- Nghj quyt s 21NQ/TW, ngày 16/6/2022 vtang cung cüng c, 
xay drng to chuc cci sci dang va nang cao chat 1ung d91 ngu dang vien trong 
giai doan  mOi. 

2. Tài 1iu phiic vi nghiên cfru, h9c tp 

- Van kin Hi nghj 1n thir näm Ban Chap hành Trung ucing Dãng 
khóa XIII. 

S A A P f A A A P A S - Tai hçu Nghien cu'u cac van kiçn 1191 ngh Ian this nam Ban Chap hanh 
Trung ucing Dãng khóa XIII (Düngcho can bç5 chü chJt và báo cáo viên,). 

- Tai 1iu H9c tap  cac van kiçn H91 ngh lan thu nam Ban Chap hanh 
Trung ucing Dâng khóa XIII (Dung cho can bç$, dáng vien a co' so). 

• A P • P P • A A • A P_' A S - Tai hçu Hoi - dap cac van kiçn Hçi ngh lan thu nam Ban Chap hanh 
Trung ucing EDâng khóa XIII (Dung cho doàn viên, hç3i viên các to2  chtc chInh 
trf - xã h5i và tuyên truyn trong Nhán dan). 

- Dê cucing và ni dung bài giáng cüa các dông chI báo cáo viên tai  Hi 
ngh trirc tuyn toán quc. 

3. Dôi tu'çrng hQc tp, quán trit và thông tin, tuyên truyn 

- To chirc h9c tap, quán trit cho toàn the can b, dáng viên, cOng chute, 
viên churc cüa thành phô. 

- Tt chüc thông tin, tuyên truyn dn doàn viên, hi viên, Nhân dan. 
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ifi. HIIMI TH1YC TO CH11C HQC TAP, QUAN TRIT NGH QUYET 

1. Dôi vói cap thành phô: To chc diem câu tham dx Hi nghj toàn 
quôc nghiên ciru, h9c tQp, quán trit Nghj quyêt Hi nghj lan thu nãm Ban 
Chp hành Trung hong Dâng khóa XIII cüa B ChInh trj dn di tiscing cp 
üy viên va can bô chU ch& ('dã tá chic hQc tap, quán triçt tQi h5i nghi tryc 
tuyé'n dim cdu thành ph và 15 xa, phit&ng, th 08h00' ngày 2 1/7/2022 dê'n 
llhoo' ngày 22/7/2022). 

2. Dôi vó'i cp co s&: To chfrc hi nghj hQctp, quail trit trirc tiêp 
den can b, dãng viên, cong chIrc, viên chfrc ('dôi vó'i nht'ng can b, dáng 
viên, cong chi'c, vien chic chwa duçxc tham gia hQc tap  tgi H5i nghj trrc 
tuyèn toàn quc tgi các dkm cu thành pM và xã, phu'àng). 

- Thai gian. 01 ngày, xong truic ngày 15/8/2022 (các chi, dáng b5 cc' 
s& trwc thuóc Thành üy gñ'i kê hoach, báo cáo tInh hInh, két qua tO cht'c hQc 

tap, quán frit ye Ban Tuyên giáo Thành i'iy trithc ngày 15/8/2022). 

- Báo cáo viên: Do dng chI bI thu, phó bI this cp üy trrc tip quán 
trit; có th mcii các dng chI báo cáo viên Thành Uy trirc tip quán trit tti 
Hi nghj. 

IV. CONG TAC THONG TIN, TUYEN TRUYN NGHJ QUYET 
TRONG CAC TANG LOP NHAN DAN 

1. Các cp üy chi dao  trin. khai thông tin, tuyên truyn, ph bin trén 
các phuong tin thông tin dai  chñng, các trang fanpage cüa dja phuong, don 
vj; thông tin, tuyên truyên, phô biên qua sinh hot chuyên dê cüa M.t trn To 
quôc va các to chüc chInh trj - xã hi; thông qua hoat  dtng báo cáo viên, 
tuyên truyen ming. 

2. Trung tarn Truyn thông và Van hóa thành ph, Trang Thông tin 
din tü' thành phô phô biên, tuyên truyên sâu rng ni dung co bàn cot lOi 
trong các Nghj quyt Hi nghj Trung uang näm khóa XIII và phán ánh kjp 
thai tInh hInh, kt qua h9c quán trit, trin khai thirc hin trong toàn 

- - , . fl A , . A S thanh pho. Bang tai cac Ngh quyet tren website Ban tin Bang b9 thanh pho. 

v. XAY DuNG CHUONG TRINH HANH BONG THTIC HIEN 
NGH! QUYET 

1. Sau dçit nghiên cuu, h9c tap, quán trit Nghj quyt Hi nghj 1n thu 
näm Ban Ch.p hành Trung uong Dàng khóa XIII, cac cp üy, t chuc dáng tfs 
thành phéi dn co sà chi do trin khai xay d%xng, tháo 1un, ban hành Chuong 
trinh hành dng thc hin Nghj quyt sat hp vâi nhim vii chInh trj, dc 
diem, tInh hInh cña dja phu'ong, co quan, don vj; bão dam ci the hóa rö 
nhim vii tr9ng tam; có 1 trInh va phân cong nhim vii trin khai thirc hin 
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cii the theo phuong chârn "giao nhim v, khodn san phâm"; the hin quyêt 
tam di msi, sang tao  và dam báo kha thi, thit thirc, hiu qua. 

2. Thai gian hoàn thành xây dirng, ban hành va giri chuong trInh hành 
A A A A , , • , d9ng thirc hiçn cac Ngh quyet ye Thanh uy (qua Ban Tuyen giao Thanh uy) 

tru*c 25/9/2022. 

III. TO CHC THIIC HIN 

1. Các chi, thing b trc thuc Thành üy 

- Chi dao  xây dirng, trin khai kjp th?ñ, nghiem tüc k hoach  t chrc 
nghiên ciru, quán trit, hçc tip, tuyên truyn thirc hin các Nghj quyt Hi 
nghj ln thu nàm Ban Chp hành Trung hong Dãng khóa XIII. Nghiem tüc 
trin khai vic xây dimg chuong trInh hành dng thirc hin nghj quyt phii 
hçip chirc nng, nhim vii, d.c diem tInh hInh cüa dja phuong, don vj. 

- Dng chI bI thu cp üy trxc tip lãnh dlao,  chi  dao,  chi'i trI và chju 
trách nhim v cht luçxng nghiên ciru, hc tap, quán trit, tuyên truyn; xay 
dirng Chuong trInh hành dtng thirc hin Nghj quy& cña cp iiy; trrc tip 
truyn dat  và phân Cong lãnh dao  chü cht tham gia truyn dat  các Nghi 
quyt; chü tn tháo lun, thông qua Chirong trInh hành dng cUa cp mInh. 

- Chi dç, diôn dc gui k hoach và báo cáo k& qua t chüc h9c t.p, 
quán triêt, xay dçrng chuong trInh hành dng thirc hin các nghj quyt gri 
Thuing trirc Thành üy qua Ban Tuyên giáo Thành üy, bàn din tir gi'ri qua 
dja chi e-mail: bantuyengiaotuyb2O18gmail.com  theo dáng các rn/ic th4i 
gian nêu frên dê tong hçip, báo cáo Thành üy, Ban Tuyên giáo Tinh üy theo 
quy djnh (co máu dê cuc1ng báo cáo gzi kern). 

2. Giao Uy ban nhân dan thành ph 

- Chii tn, chi dao  các phông, ban lien quan tham muu xây dirng cac d? 
thão Chuo'ng trInh hành dng cüa Ban Thuô'ng vii Thành tiy d trin khai 
thirc hi!n Nghj quyt s 1 8-NQiTW v tip tiic di rni, hoàn thin th ch, 
chinh sach, nang cao hiçu hrc, hiçu qua quan ly va su diing dat, tao  d9ng 1ic 
dua nithc ta trô thành nuâc phát trin có thu nhp cao; Nghj quyt s 19-
NQ/TW ye nông nghip, nông dan, nông thôn den näm 2030, tam nhIn den 
narn 2045; Nghj quyt s 20-NQ/TW v tiêp tic di mói, phát triên và nâng 
cao hiu qua kinh t tp th trong giai doan  mth. 

- Chi dao  nghiên cuu, quán trit và vn dvng  sang  tao  nhüng quan 
diem, miic tiêu, nhim v, giái pháp trong các van kin Hi nghj lan thu nãrn 
Ban Chp hành Trung uong Dãng khóa XIII vào vic xay dirng các d an, dir 
an, k hoach dài han,  trung  han  và ngn han  ci th hóa chi.rong trInh hành 
dng cüa Thành üy d trin khai thrc hin. 
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3. Giao Ban Tuyên giáo Thành üy 

- Phi hçTp ti chüc dim c.0 cUa thãnh pht tham dir Hi nghj trirc tuyên 
toàn quc nghiên ci'ru, h9c t.p, quán trit, tuyên truyn và trin khai thirc hin 
Nghj quyt Hi nghj 1.n thir näm Ban Ch.p hành Trung uang Dàng khóa XIII. 

- Chü trI, phôi hçp vâi Van phông Cap üy và ChInh quyên thành phô 
chu.n bj ni dung, chixang trInh, tài 1iuvà cac diu kin c.n thit phic vii 
h9l ngh quan triçt, trien khai Ngh quyet HQ1 ngh lan thu nam Ban Chap 
hành Trung hong Dãng khóa XIII c.p thành ph. 

- Chi d.o, hiking dn các co quan thông tin, tuyên truyn, di ngü báo 
cáo viên, tuyên truyên viên day mnh thông tin, tuyên truyên, phô biên rng 
räi nôi dung co bàn, c& löi trong các Nghj quyt Hi nghj Trung ucmg näm 
khóa XIII cUa Dãng den các tang 1cp Nhân dan thành phô. 

- Chü trI phéii hçrp tham mini, trin khai cong tác kim tra, giám sat, 
theo dOi, don dOe vic to ehirc h9c t.p, quán trit, tuyên truyên Nghj quyêt. 
Chü trI theo dOi, kim tra, giám sat và djnh kS'  báo cáo vói Ban Thu?ing vi,i 
Thành ñy viec  triên khai thirc hin kê hoach  nay. Tham mixu xây drng báo 
cáo kêt qua nghiên ci'ru, h9c tap, quán trit, tuyên truyên Nghj quyêt Hi nghj 
ln thi'r näm Ban Ch.p hành Trung uong Dâng khóa XIII trInh Thu?ng trirc 
Thành ñy xong trzthc ngày 17/8/2022. 

3. Giao cho Co quan T chfrc - Ni vii thành phô 

Chü trI tham mini xây drng di,r tháo Chucrng trInh hành dng cüa Ban 
Thung vii Thành üy d trin khai thirc hin Nghj quyk s 21 -NQ/TW v 
tang ciking cüng cô, xây drng to chuic Co si dàng và nâng cao chat luçing di 
ngü dáng viên trong giai doan  mói. 
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4. MTTQ và các to chfrc chInh 
trl 

- xä hi thành phô 

- Chi d.o, hung dn to chüc phô biên, tuyên truyên sâu rng ni dung 
co bàn, cOt lOi cüa các Nghj quyét den dioàn viên, hi viên; phôi hçip to chirc 
các hôi nghi nghiên ci'ru, h9c t.p, quán trit Nghj quyCt cho dôi tuçing can b 
M.t trn To quôc và các doàn the chInh trj - xã hi chixa duc h9c tp ti Hi 
nghj trirc tuyn toàn quc ho.c hi nghj do e.p Uy t chirc b.ng các hInh thirc 
phü hçip. 

- To chirc gici thiu ni dung các van kin Hi nghj Jan thir nãm Ban 
Ch.p hành Trung trong Dáng khóa XIII cho các chüc s.c tOn giáo, Ca nhân 
tiêu biu vOi hInh thrc Va quy mo phü hçip. 

- Thii gian ph bin, thông tin, tuyên truyn: 01 ngày, hoàn thành và 
gCri báo cáo kt qua ph bin, tuyên truyn v Ban Tuyên giáo Thành üy 
trtthc ngày 15/8/2022. 



T/M BAN THIJNG VJ 
THU' THIfONG TRLJ'C 
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5. Phông Van hoá - Thông tin thành phô, Trung tam Truyên thông 

và Van hóa thành ph, Ban tin Bang b thành ph, Trang Thông tin 
dintü'thànhphô 

Chñ dng xây dirng kê hoch; có chuyên trang, chuyên miic phô biên, 
tuyên truyên sâu rng ni dung ca bàn, cot lOi các van kin Hi nghj Ian thir 
nãm Ban Chap hành Trung uang Dãng khóa XIII; thu&ng xuyên thông tin, 
tuyên truyên phãn ánh kjp thai kêt qua qua trInh triên khai nghj quyêt trén dja 
bàn thành ph. 

- d fr S • , . A r Tren day la Ke ho.ch cua Ban Thuang vii Thanh uy ye nghien cim, h?c 
tap, quán trit, tuyên truyên và triên khai thrc hin Nghj quyêt Hi nghj lan 
thu nãm Ban Chap hành Trung uang Dãng khóa XIII. Yêu câu các cap ày, to 
chüc diáng, ca quan, dan vj nghiêm tue triên khai thire hin.I. 

Nainhân: 
- Thung trrc Tinh u' (de b/c), 
- Ban Tuyên giáo TinE üy (dé b/c), 
- Các die Uy viên BCH Dãng b TP, 
- Các chi, dãng bO lrixc thuc, 
- Các phông, ban, MTTQ, doàn the TP, 
- Trang thông tin din tir TP, 
- Ban tin Dãng hO thành phô, 
- Liru BTG, VT/TU. 



DANG BO THAN}I PHO YEN BAI BANG CONG SAN VIT NAM 
CHI (BANG) BO  

* TP. Yen Bái, ngày tháng nám 2022 
So -BC! 

BE CU'ONG BAO CÁO 
Kêt qua nghiên elm, hçc tp, quán trit, tuyên truyên 

và triên khai thyc hin Nghj quyêt Hi nghj lan thu nàm 
Ban Chap hành Trung irolig Bang khóa XIII 

1. TInh hlnh, kt qua to chfrc hi nghj 

- Thai gian, dja diem to chlrc: 

- Thành ph.n m?ii: 

- S nguôi tham du: 

+ Dãng viên: so nguii dir/tngsO dâng viên cña dàng b (chi b) 

+ Quan chüng: so nguii d%r/tOng so nguii chi.ia phài là dàng viên cüa 
dàng bO (chi be). 

- HInh thlrc t chlrc: (H3i nghj tp trung toàn dáng b7/chi b5, hç5i nghj 
trrc tuye'n...). 

- Báo cáo vien: (ghi rã có th dyng thie't bj trinh chièu ne'u co). 
- Chat hxcmg to chi'rc hi nghj O thic ngwô'i d, so )5 kiên tham gia tháo 

lufin, d xua't, kien nghi...). 

2. Be xuat, kien ngh vo'i cac cap 

Noi nhân: TIM CAP UY 
- Thithng trtrc Thành üy 
- Ban Tuyên giáo Thành üy, 
-Luu.... 
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