
DANG BQ TINH NAM DINH 
BANG UY KHO! CAC CU QUAN 

VA DOANII NGFII1P TIN!! 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Nam Dinh, ngày 22 tháng ii nàrn 2021 

* 

So 17-KHIDUK 

KE HOACH 
quán trit, triên khai các quy djnh, kt 1un 

cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Bang khóa XIII 
ye cong tác xãy dyiig Bang 

Thixc hin Kê hoch so 26-KT-1/TU, ngày 16/11/2021 cüa Ban Thuing 
vii Tiinh ày v vic quán trit, trin khai các quy djnh, kt lu.n cüa Ban Chp 

hành Trung ucing Dàng khóa XIII ye cong tác xây dirng Dâng; Ban Thirng 

vii Dàng ày Khôi xây dçrng kê hoach nhii sau: 

1. MJC IMCH, YEU CAU 

- Tao sir thng rtht trong nhn thirc cña di ngü can b, dàng viên nh.t 
là các cp Uy, té chàc dáng, các ca quan tham misu, giüp vic cüa Bang ày 
Khôi và nhU'ng dáng viên lam cong tác van phOng cap ày co s trong vic 
chp hành Cuong linh chInh trj, Diu 1 Bang, ngh quyt, chi thj, quy dnh, 

quyt djnh, quy ch& kt lun cüa Dàng, pháp 1u.t càa Nhà nrn9c. 

- To chàc nghiCn càu, quán trit, triên khai dy dà các quy djnh, huóng 
dn càa Trung trnng v thi hành Diu l Bang; v cong tác kim tra, giám sat 

và k lut cüa Bang và int so quy djnh, kt lun cüa Trung wing v cOng tác 
xây dirng Dáng trong nhirn kS'  2020 - 2025 ti các to chàc dâng và toàn th 
dàng viên trong Dâng b Khi. 

- Các cp ày CU' sO', nht là nguO'i dàng du phâi tp trung lãnh dao, chi 
dao t chO'c quán trit, trin khai thrc hin nghiem tüc; coi day là nhim vu 
trQng aim cln duc thçrc hin thuO'ng xuyên trong cá iihiin kS'.  Vi3c t chO'c 
các hInh thàc quán trit phài thrc hin nghiêm các quy djnh v phOng, chng 
dich bënh Covid-19. 

II. NQI DUNG, PHIIQNG PHAP TIEN HANH 

1. Ni dung 

- Quán trit, triên khai Quy djnh s 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 cüa 
Ban Chp hành Trung wing (khóa XIII) v thi hành Diêu l Bang; Huâng 
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dn s6 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 cia Ban BI thu v mt s v.n d ci the 
thi hành Diu 1 Dâng. 

- Quán triêt, trin khai Quy djnh s 22-QD/TW, ngày 28/7/202 1 v 
cong tác kim tra, giám sat và k' 1ut ciia Dãng; Quy dnh s 37-QD/TW, 
ngñy 25/1 0/2021 v nhUng diu dXng vn khOng dmyc h'in cia Ban Chtp 
hành Trung ung (khóa XIII). 

- Ph bin, quán trit ni dung Kt 1un s 21 -KL/TW, ngày 
25/10/2021, Hi nghj 1n thu tu Ban Chp hành Trung uong Dáng (khóa 
XIII) v dy manh  xây dirng, chinh dn Bang và h thng chInh tn; kiên 
quyt ngän chn, d.y lüi, xi:r 1 nghiém can b, dâng viên suy thoái v tu 
tiRing chInh trj, dao  dirc, kM sang, biu hin "tçr din bin", "tir chuyn hóa". 

2. Phu'oiig pháp tin hành 

2.1. dKh6i 

T chirc hi nghj quán trit, trin khai các quy djnh, kt 1un cüa Ban 
Chp hành Trung i.rcrng Bang (khóa XIII) v cong tác xây drng Bang cho can 
b chU ch&. 

2. 1. 1. T/iành phii 

- Các dng chI Uy viên Ban CMp hành Bang b Khi, U' viên UBKT 
Bang üy Khôi; 

- Các dng chI trrnng, phó các ban xây d'trng dàng, Van phông Dâng 

üy KMi và triRng, phó các doàn th thuc KMi; 

- Các dng chI Thu?rng trirc c.p üy các diáng b, chi b trirc thuc 

- Các dOng chI Báo cáo viên cap Khôi. 

* LulA j: Các dng chI dã c4c  Hç5i nghj hQc tap & tinh thI khóng phái 

tham c4 hi nghj hQc tap  cüa Khcf I t chi'rc. 

2.1.2. Thai gian: Dir kin tháng 02/2022. 

2.2. O'cdc dãng h5, clii ho co sO true fl,i3Oc Kl,i 

T chuc hi nghj quán trit, trin khai thrc hin các quy djnh, kt luan 
ci'ia Ban ChIp hành Trung ixang Dáng khóa XIII v cong tác xây dijng Bang 
cho can b, dáng viên cña ca quan, dcin vi,  doanh nghip. 
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2.2.1. Thành pluin. Toàn th can b, dáng viên trong dáng bt, clii b; 

lãnh d.o các t chirc dioàn th khong phài là dàng viên và mt s qun chüng 

tIu t(L 

2.2.2. Thai gian. hoàn thành trtr&c ngày 25/3/2022. 

2.2.3. Báo cco v/en: Dng chI BI thu cp üy (hoac  Phó BI thu) trirc tip 

truyén dtt. 

III. TO CHC THUt HIN 

1. Ban To chtrc Bang üy Khôi 

- Chun bj ni dung quán trit, trin khai Quy djnh s 24-QD/TW, 
ngày 30/7/202 1 cüa Ban Chp hành Trung uo'ng (khóa XIII) v thi hành Diu 

l Dàng; Huâng dn s 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 cUa Ban BI thu v mt 
s vn d cv th thi hành Diu 1 Dàng; Kt 1utn s 21-KL/TW, ngày 
25/10/202 1, Hi nghj l.n thtr tu Ban Chap hành Trung ung Dãng (khOa 

XIII) v dAy mtnh xây dirng, chinh dn Dãng và h thng chInh trj; kiên 

quyt ngän chn, dAy lüi, xi:r l nghiêm can b, dàng viên suy thoái ye tix 
tuing chInh trj, do d(rc, 1i sang, biu hin "tr din bin", "tir chuyn hóa". 

- Tham muu Ban Thiing vii Dàng üy Kh6i mñ báo cáo viên d truyn 

d.t ni dung hi nghj. 

2. Uy ban Kim tra Bang üy Khôi 

- Chun bj ni dung quán trit, trin khai Quy dijnh s 22-QD/TW, 

ngày 28/7/202 1 v cong tác kim tra, giám sat và k 1ut cUa Dàng; Quy djnh 
s 37-QD/TW, ngày 25/10/202 1 v nhüng diu dàng viên không dugc lam 

cüa Ban Chip hành Trung uang (khóa XIII). 

- Tham muu Ban Thithng vi Bang üy Khi mi báo cáo viên d truyn 
dt 11çi dung hi nghj. 

3. Ban Tuyên giáo Bang üy Khi 

- Tham muu xây dmg K hoch quán trit, trin khai các quy djnh, kt 
1u.n cUa Ban Chip hành Trung ucng Bang khóa XIII v cOng tác xây d1rng 
Bang. 

- Theo dOi kt qua thçrc hin & các co s& dãng trijc thuc, don d& các don 
vj np báo cáo theo quy dijnh. 
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4. Van phông Bang üy Khi 

- Phi hgp vói các ban xây dixng Dáng chun bj tài 1iu phic v11 hi 

ugh j. 

- Chun bj eác diu kin dam bâo và tham rnuu Ban Thuông viu Dâng 

üy Khi t chirc hi nghj quán trit, trin khai bang hInh thirc phi hcrp. 

5. Cap üy các TCCS dãng triyc thuc 

Can cCr tInh hlnh thçrc t cCia dan vj, xây dtrng k ho?ch t chüc quán tri@, 

trin khai thrc hin bang hInh thi.irc phü hçp dn t.t cã t chrc dâng, dãng viên 

cüa mInh; sau do, báo cáo kt qua v Ban Thumg vii Dãng üy KMi (qua Ban 

Tuyên giáo Dáng iy Kh6i) tru*c ngày 30/3/2022.!. 

Nainhân:  
- Ban Thtr&ng v%i Tinh u5 (de b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng bO Khôi, 
- Các TCCS dãng tnrc  thuOc, 
- Các cci quan tham mm.i, giüp vic Dáng üy Khôi, 
- Các doàn the thuOc Khôi, 
- Liru. 

T/M BAN THIJNG V! 
PHO BI THU 
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