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                      Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 
  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 07/9/2021 về học tập, quán 

triệt, tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư 

công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU, ngày 

09/9/2021 về triển khai quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ 

Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và 

Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 13/9/2021 về triển khai quán triệt, tuyên 

truyền Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng 

bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức 

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng các 

hình thức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các nội 

dung sau: 

1. Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 

quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (có gửi kèm theo, sử dụng tài 

liệu theo chế độ mật). Trong đó tập trung tuyên truyền: Thành tựu kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2016 - 2020; quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ 

yếu, 12 nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025, chú trọng những giải pháp cấp bách trước mắt vừa phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng 

của Nhân dân và an sinh xã hội; quan điểm chỉ đạo, một số chỉ tiêu chủ yếu và 06 

nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025; quan điểm, mục tiêu và 05 giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời chú trọng biểu dương sự nỗ lực, sáng 

tạo của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện mục 
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tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và kiên quyết đấu tranh các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, những biểu hiện "tự diễn 

biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nước, kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch 

xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và 

tình hình kinh tế - xã hội nước ta. 

2. Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác 

người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (có gửi kèm theo), qua đó góp 

phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, phản bác kịp thời 

những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước và trong tỉnh. 

3. Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

(có gửi kèm theo), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, 

quần chúng, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và phát động 

phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025; thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực 

tham gia với các cơ quan chức năng đấu tranh, tố giác tội phạm gắn với tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

đồng thời chủ động làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và kịp 

thời xử lý hoặc phản ánh các vấn đề bức xúc, các vấn đề nổi cộm có liên quan tại 

cơ sở; báo cáo kết quán triệt, tuyên truyền về Đảng ủy Khối trước ngày 

10/11/2021 (theo mẫu đính kèm). 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 20/11/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- 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 quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, 

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 và Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị  
----- 

Tình hình tổ chức quán triệt, tuyên truyền 

Ghi chú 
Nội dung quán triệt 

Ngày tổ chức 
quán triệt 

Báo cáo viên Hình thức  

Số lượng người 
học/Tổng số CBĐVQC 

của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp 

Trong đó 

Cán bộ, đảng viên Quần chúng 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ 
lệ % 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ 
lệ % 

Kết luận số 11-
KL/TW của Ban 
Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII 

         

Kết luận số 12-
KL/TW của Bộ 

Chính trị 
         

Kết luận số 13-
KL/TW của Bộ 

Chính trị 
         

 
                                                                                                                                Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2021 

                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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