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     HƯỚNG DẪN 
tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

 Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) 
 “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” 
------ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU, ngày 16/4/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về định hướng 

hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 

ngoài đến năm 2030” (viết gọn là Nghị quyết số 50-NQ/TW), Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết 

số 50-NQ/TW như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tuyên truyền Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị giúp cho cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm được vai trò và tầm quan 

trọng của công tác đầu tư, hợp tác nước ngoài để tạo sự đồng thuận và ủng hộ 

chính sách đầu tư của Nhà nước. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW nghiêm túc, phù hợp với đối tượng. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị 

quyết số 50-NQ/TW và Kế hoạch số 181-KH/TU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy (viết gọn là Kế hoạch số 181-KH/TU) phù hợp với tình hình thực tế của 

chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, TÀI LIỆU 

1. Nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền  

- Làm rõ tình hình và nguyên nhân của quá trình thực hiện chủ trương, chính 

sách, pháp luật về thu hút và quản lý vốn đầu tư trong thời gian qua. 

- Tập trung vào mục tiêu, quan điểm, định hướng chỉ đạo, nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu của Nghị quyết số 50-NQ/TW và Kế hoạch số 181-KH/TU. 
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2. Đối tượng, thời gian, tài liệu, báo cáo viên  

2.1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên. 

2.2. Thời gian: 01 buổi, hoàn thành chậm nhất 30/6/2020. 

2.3. Tài liệu, gồm: 

- Nghị quyết số 50-NQ/TW.  

- Kế hoạch số 181-KH/TU. 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hướng dẫn của Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW. 

2.4. Báo cáo viên: Đồng chí bí thư các chi, đảng bộ. 

3. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và người lao động 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên bằng các hình thức 

phù hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Hướng dẫn này, các cấp ủy cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 

học tập, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW, Kế hoạch số 181-KH/TU đến cán bộ, 

đảng viên bằng hình thức phù hợp; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả học tập, quán triệt, triển khai về Đảng ủy Khối trước ngày 05/7/2020.  

2. Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 

tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên nội dung Nghị quyết số 50-

NQ/TW, Kế hoạch số 181-KH/TU. Báo cáo kết quả tuyên truyền về Đảng ủy Khối  

trước ngày 10/7/2020. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện và 

tổng hợp báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai cho Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/7/2020./.  

 
Nơi nhận:               T /M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c)                                                                  PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban Đảng ủy Khối,                                                    
- Lưu: VP, TGDV.         
                                                                                         

              Lê Thị Hải Duyên   
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