
          ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
           ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
   *                                     Bình Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2022 
  Số 1019 -CV/ĐUK 

  Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị  
   về xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

                      và hệ thống chính trị       
  
     Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở  
 

 Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 95-KH/ĐUK, 

ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-

KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW 

của Bộ Chính trị khóa XIII (viết tắt là Kế hoạch số 95-KH/ĐUK của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 

sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:   

 1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ các quy định, kết luận của 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số 95-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối gắn với sinh hoạt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo 

đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (viết tắt là 

Chuyên đề năm 2022).  

 * Tài liệu nghiên cứu, quán triệt 

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);  

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);  

- Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội 

và tuyên truyền trong nhân dân).  

- Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII. 
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- Tài liệu tuyên truyền và tài liệu hỏi - đáp về các kết luận, quy định của Hội nghị

Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên

soạn (Đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Bình Thuận).

- Infographic về những điểm mới trong các quy định, kết luận của Hội nghị

lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng (sẽ đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Bình Thuận khi Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành).

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến hết năm 2022.

* Phương thức thực hiện: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt tại các chi bộ, 

đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở.

2. Tuyên truyền, phổ biến kết luận, quy định của Hội nghị Trung 

ương 4 (khóa XIII)

Tiếp tục tổ chức thực hiện theo yêu cầu tại mục 1.5, phần II của Kế hoạch số

95-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng thời triển khai tuyên truyền

thông qua các hình thức sau:

- Tổ chức tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội: Đăng tải các tài liệu học tập,

nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và

Kế hoạch số 66-KH/TU, Kế hoạch 95-KH/ĐUK; tăng cường đăng tin, bài về việc

triển khai thực hiện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên Internet, mạng xã hội

(Facebook, Zalo, Youtube, VCNET…), nhất là các trang, nhóm công khai trên mạng

xã hội của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền miệng: Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức

các hội nghị để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, kết luận

của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số 66-KH/TU, Kế hoạch 95-KH/ĐUK.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến hết năm 2022.

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu, xem phim tư

liệu... về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chuyên đề

toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý

chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và

Chuyên đề năm 2022 bằng các hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình

thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học

tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan,

đơn vị, doanh nghiệp.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến hết năm 2022.
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Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối)  

trước ngày 05/12/2022. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện; đồng thời tham mưu báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu./. 

 
Nơi nhận:                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên,                                                            PHÓ BÍ THƯ 
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

 
 
                                                                                        Phạm Thị Tố Loan 
 


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2022-05-24T16:39:40+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Phạm Thị Tố Loan<PHAM THI TO LOAN@DUK> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-26T07:34:06+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP<duk@danguykhoibinhthuan.vn> đã ký lên văn bản này!




