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KẾ HOẠCH 
triển khai thực hiện 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 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới 
----- 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường Tỉnh 
ủy về triển khai thực hiện 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 về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong 
tình hình mới (gọi tắt là Kế hoạch số 70-KH/TU); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục quán triệt sâu kỹ và triển khai 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 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (gọi tắt là Kết luận số 13-KL/TW) gắn 
với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh 
về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực và phòng, chống ma túy góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.  

- Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện 
nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”; phát huy tốt vai trò, 
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 
doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 
viên, người lao động tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm an ninh, trật tự; xác định đây là nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

Trên cơ sở đã quán triệt Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị(1), các cấp 

ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp, Ban 
                                            
(1) Ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 651-CV/ĐUK về quán triệt, tuyên 
truyền Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị và báo cáo kết quả quán triệt trong Đảng bộ Khối về Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tại Báo cáo số 48-BC/TGDVĐUK, ngày 19/11/2021. 
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Chỉđạo 35 Đảng ủy Khối; Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối và các 

đoàn thể Khối triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1.Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 13-KL/TW, Kế hoạch số 70-
KH/TU của Ban Thường Tỉnh ủy và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung 
ương và của Tỉnh về phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ma 
túy; bảo đảm an ninh, trật tự đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 
động bằng các hình thức phù hợp. 

- Thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Tuyên giáo - Dân vận và các đoàn 
thể trực thuộc Đảng ủy Khối.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực; xem đây nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và 
lâu dài. Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề 
cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Kịp thời triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, đảng viên có dấu 
hiệu vi phạm; triển khai thực hiện tốt chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ 
năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trong công 
tác phòng, chống tội phạm theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 14-KL/TW, ngày 
22/9/2021 của Bộ Chính trị. 

- Thực hiện:Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham 
nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ 
người phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội. 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp; các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4.Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu 
xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; 
Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối và các đoàn thể Khối 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp 

với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong quá trình thực 

hiện cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả 

thiết thực. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửivề Đảng ủy Khối trong báo cáo 

tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm. 

 2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận theo dõi, đôn đốc và tham mưu Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khốibáo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này khi có yêu cầu./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy(b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- 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          
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