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KẾ HOẠCH 

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 Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch 
thực hiện như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng nhằm giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới 

trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành 

động, làm cơ sở để thực hiện đúng đắn, sáng tạo, có kết quả Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong năm 2021 và phải được thực hiện 

một cách nghiêm túc, đảm bảo thời gian, tiến độ, phù hợp với từng đối tượng; kết 

hợp tổ chức học tập, quán triệt tập trung với việc tự nghiên cứu, tìm hiểu và đa dạng 

các hình thức tuyên truyền; tập trung nhấn mạnh, làm rõ những điểm mới, những giá 

trị cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng phải kết hợp thực hiện tốt với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV; kịp thời chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc, đấu tranh, phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

- Các cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp 
ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát, bổ 
sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình cho 
phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát và 
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hàng năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
trong báo cáo tổng kết năm của chi, đảng bộ cơ sở.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Nội dung, tài liệu, đối tượng  

- Nội dung: 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 XIII của Đảng; Báo cáo 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 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 - 2021) 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. 

- Tài liệu: 

+ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Tập 1 và tập 2) 

+ Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

+ Tài liệu Hỏi - đáp về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng  

(Các tài liệu trên Đảng ủy Khối phân bổ phát cho cơ sở; các cấp ủy cơ sở 
liên hệ Văn phòng Đảng ủy Khối (số điện thoại: 0252.3819346) để trực tiếp nhận 
tài liệu từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2021). 

+ Đề cương, nội dung bài giảng, đĩa ghi bài nói của các đồng chí báo cáo 
viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ 
chức (Các cấp ủy cơ sở mang USB có dung lượng trên 40G để chép các tài liệu 
trên tại Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối, số điện thoại: 0252.3814334). 

+ Tài liệu Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Bộ câu 
hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (có gửi file kèm theo Kế 
hoạch này). 

- Đối tượng: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 
viên có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Hình thức tổ chức 

2.1. Lớp do Đảng ủy Khối tổ chức (02 lớp) 

2.1.1. Lớp thứ nhất (đã thực hiện vào ngày 27-28/3/2021 tại Hội trường B - 
Trung tâm Hội nghị tỉnh từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung 
ương Đảng tổ chức). 

Thành phần : Tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 



 3 

2.1.2. Lớp thứ hai  

- Thành phần: 

+ Cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng được triệu tập tham gia lớp học tập, quán 

triệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối triệu tập (trực tuyến ngày 27-

28/3/2021) nhưng vắng mặt hoặc có tham gia nhưng chưa đầy đủ 05 chuyên đề. 

+ Tập thể cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận; tập thể 

cấp ủy các đảng bộ bộ phận; 

+ Tập thể Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Khối và Đoàn Khối; 

+ Các đồng chí cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối. 

+ Đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở có dưới 50 đảng viên (nếu cơ sở 

có nhu cầu tham gia lớp do Đảng ủy Khối tổ chức). 

- Thời gian:1,5 ngày, chiều ngày 23/4 (Thứ 6) và cả ngày 24/4/2021 (Thứ 7). 

- Hình thức học tập: Xem đĩa ghi hình nội dung báo cáo 05 chuyên đề của 

các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư 

Trung ương Đảng tổ chức. 

* Lưu ý: Đối với các đảng bộ cơ sở có cán bộ, đảng viên công tác ở các 

huyện thì có thể liên hệ các Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tạo điều 

kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia, học tập các lớp do Huyện ủy tổ chức. 

2.2. Lớp do các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ (trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở 

lên), đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (trừ các đồng chí đã tham gia 

các lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức).  

- Thời gian: Tổ chức sau lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối tổ chức; thời gian học tập từ 01- 02 ngày, hoàn thành trước ngày 

25/5/2021. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nội dung Nghị 

quyết. Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở có thể sử dụng đĩa ghi hình nội dung báo cáo 05 

chuyên đề của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức để tổ chức cho cán bộ, đảng viên xem đầy 

đủ các video clip bài giảng. 

Đối với quần chúng, các cấp ủy cơ sở căn cứ Tài liệu Hỏi - đáp về các Văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phát hành để tổ 

chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp. 
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3. Phương pháp đánh giá nhận thức sau học tập, quán triệt 

Sau học tập, quán triệt các cấp ủy cơ sở tùy theo đặc điểm tình hình của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá nhận thức của 

cán bộ, đảng viên về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Hình thức: Tổ chức sinh hoạt tập trung từng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp để trả lời câu hỏi trắc nghiệm (Theo Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm 

hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn) hoặc 

có thể tổ chức cuộc thi viết, làm bài kiểm tra trắc nghiệm tập trung, thi trả lời câu 

hỏi trực tuyến…. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2021. 

4. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

- Giao Văn phòng Đảng ủy Khối căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tham mưu Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối kế hoạch triển khai thực hiện. 

- Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

lãnh đạo doanh nghiệp căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của 

Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lựa chọn những nội 

dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện phù hợp theo lộ trình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Hàng năm đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra, xem đây là cơ sở 

quan trọng để đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy và người 

đứng đầu. 

III. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

- Việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến hành 

sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với 

từng đối tượng. 

- Ngoài việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt tập trung, các cấp ủy cơ sở 

cần triển khai cho cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng; xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao năm 2021 đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các 

đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội 

dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đoàn viên, hội viên bằng các hình thức 

phù hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy cơ sở lập danh sách cử cán bộ, đảng viên tham gia học lớp do 

Đảng ủy Khối tổ chức gửi về Ban Tuyên giáo - Dân vận(1) trước ngày 19/4/2021. 
                                                 
(1) Đề nghị các cấp ủy cơ sở gửi danh sách tham gia các lớp do Đảng ủy Khối tổ chức qua email Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng 
ủy Khối: tgdvduk@gmail.com trước ngày 19/4/2021 để tổng hợp. 



 5 

2. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở khi tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị 

quyết thì báo cáo cho Đảng ủy Khối lịch tổ chức (thành phần, thời gian, địa điểm, 

báo cáo viên) để theo dõi, nắm tình hình triển khai học tập tại cơ sở. 

3. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt 

Nghị quyết về Đảng ủy Khối trước ngày 28/5/2021(theo mẫu gửi kèm) và báo cáo 

kết quả triển khai đánh giá nhận thức sau học tập, quán triệt Nghị quyết về Đảng ủy 

Khối trước ngày 05/7/2021 (theo mẫu gửi kèm). 

4. Các đoàn thể Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đoàn viên, 

hội viên bằng các hình thức phù hợp (theo chỉ đạo của đoàn thể cấp trên). 

5. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các 

Ban của Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tham 

mưu báo cáo kết quả học tập, quán triệt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước 

ngày 30/5/2021./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,    (báo cáo)               
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các Ban và các đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP,TGDV. 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
           Phạm Thị Tố Loan 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN  VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 

 

BÁO CÁO 
kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
----- 

Tình hình tổ chức học tập, quán triệt  

Ghi chú Tổng 
số lớp 

Ngày tổ chức 
học tập, quán 

triệt 
Báo cáo viên 

Số lượng người học/Tổng 
số CBĐVcủa cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp 

Trong đó 

Cán bộ, đảng viên(học lớp 
Tỉnh và ĐUK tổ chức) 

Cán bộ, đảng viên (học cơ 
sở tổ chức) 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 
Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 

         

 

  

                                                     Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2021 
                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN  VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 

 

BÁO CÁO 
kết quả triển khai đánh giá nhận thức sau học tập, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
----- 

Hình thức triển khai đánh giá nhận 
thức sau học tập, quán triệt Nghị 

quyết tại cơ sở 
Thời gian triển khai 

Số lượng người tham gia đánh giá nhận 
thức/Tổng số CBĐVcủa cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp 

Đánh giá chung 

    

 

  

                                                     Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2021 
                                                                                                                                                                     T/M CẤP ỦY 
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