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S 12-KH/DUK 

KE HOACH 
to chfrc hçc tp, quail trit, tuyên truyn 

và triên khai thirc hin các nghj quyêt chuyên âê 
cüa Ban Chap hành Bang b Khôi nhim ki 2020-2025 

Thirc hin Nghj quyt s 02-NQ/DUK, ngày 26/4/202 1 v "nâng cao 
näng 1irc länh d.o, sue chin dIu cüa t chirc Ca s dãng và ch.t 1uçmg di ngü 
can b, diàng viên"; Nghj quyêt so 03-NQ/DUK, ngày 26/4/202 1 ye "tang 
cung cong tác tu tung trong tInh hmnh mdi"; Nghj quyêt so 04-NQ/DUK, 
ngày 28/5/202 1 v "day manh  xây dirng van hóa co quan, don vj, doanh 
nghip trong tinh hInh mâi" cUa Ban Chp hành Bang b Khôi nhim kS' 
2020-2025 và can cir tlnh hInh th?c t; Ban Thung vi Bang üy Khi xây 
d1rng k hoach  h9c  tip,  quán trit, tuyên truyn và trin khai th?c hin các 
Nghj quyt trong toàn Bang b Khôi nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

- Nhrn lam cho can b, dáng viên trong toàn Bang b nhn thüc sâu 
sc quan dim, mic tiêu, nhim vii, giâi pháp duçic nêu trong các nghj quyt, 
t1r do xác djnh ding vj trI, vai trO, tm quan tr9ng cña t chi'rc co si dâng 
cüng nhu cong tác xây dirng Bang. Thông qua vic h9c tsp, quán trit, thâo 
1un dê thông nhât nhn thüc, nâng cao trách nhim, tao  sir dông thun trong 
toàn Dâng bO quy& tam thrc hin thing lçii Nghj quyt; tang cung dAu tranh 
chng các quan dim sai trái, thu djch, nhn thuc 1ch lac. 

- Vic t chuc h9c tap,  quán trit Nghj quyt phái diuçic chun bj chu 
dáo, tin hành khn truong, nghiêm tüc, thit thirc, hiu qua, phü hçip vói 
tung di tuçng, tüng dáng b, chi b ca s&. Bng chI bI thu cp üy chju trách 
nhim chi dlao,  chü trI t chuc .h9c tip, quán trit, xây dirng chuong trInh 
hành dng thirc hin nghj quyt. Vic thâo 1un, thông qua chuong trInh hành 
dng thirc hin nghj quyt c.n tp trung vào nhüng nhim viii, giâi phap, m1ic 
tiêu, chi tiêu phü hçip, sat vd dàng b, chi bO,  tránh hInh thuc, chiu 1. 

- Cüng vii vic t chüc h9c tp quán trit cac nghj quyêt, các cap ui 
cn lam t& cong tác tu tung, tuyên truyn rng rãi ni dung ca ban cüa 
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Nghj quyt dn toàn th can b, dâng viên, cong chiirc, viên chirc, sinh viên 
trong toàn Khôi; chü trong cOng tác don dc, kirn tra, giárn sat, so kêt, tOng 
két kjp thOi vic h9c $p,  quán trit cüng nhu viêc t chirc thirc hin nghj 
quyêt cüa Dáng. 

II. NOI DUNG, THOI GIAN, PHU'ONG THtC TRIEN KHAI 

1. Cap Khôi 

1.1. Thànhphcn: Các dng chI Uy viên Ban Chp hành Dáng b KhOi; 
U viên UBKT Dàng üy KMi; 

- Dti biu Thung trrc cp üy các t chiirc cci s& Dàng tri.rc thuc Khi; 

- Các dng chI báo cáo viên cp Khi; 

1.2. Thai gian: Dij kin cui thang 6 nãm 2021 

1.3. Ni dung: Theo Chuang trInh Hi nghj cüa Ban Thung vi Dáng 
ñy Khi. 

1.4. Báo cáo viên: Các dng chI Thung trrc Dáng üy Khi. 

1.5. D/a die2in: Trung tam Van hóa th thao Thanh thiu niên tinh 

(So' 126 ththng Lê Hang Phong - Thành pM Narn Djnh) 

2. Các dãng b, chi b co' so' trçrc thuIc Bang b Khôi 

2.1. Thành phcn: Toàn th can b, dâng viên trong dàng b, chi b; 
länh dao  các to chrc doàn th không phái là dâng viên và rnt so dii biêu 
quân chñng uu tü. 

2.2. Th&i gian: 01 ngày, hoàn thành tru'óc ngày 31/8/2021. 

2.3. N5i dung hQc tap, quán trit: Nghj quyt s 02-NQ/DUK, ngày 
26/4/2021 ye "nâng cao näng Fçrc lãnh dao,  sirc chin dâu cüa to chirc c so' 
dãng và chat luqng di ngü can b, dãng viên"; Nghj quyêt sO 03-NQ/DUK, 
ngày 26/4/202 1 ye "tang cuO'ng cong tác tu tu&ng trong tInh hInh mó"; Ngh 
quyêt sO 04-NQ/DTJK, ngày 28/5/2021 v "dy minh xây dirng van boa CG 

quail, dcm vj, doanh nghip trong tInh hInh mâi" cüa Ban Chap hành Dàng b 
KhOi nhiêm kST 2020-2025. 

2.4. Báo cáo viên: Dng chI BI thu (hoc phó BI thu) cp ñy trirc tiêp 
truyên dat  các Nghj quyt cOa Ban Chp hành Bang b KhOi nhim k 2020-
2025. 

3. To chile phô bin, tuyên truyn trong các doàn th thu(c Khôi 

Các doàn th thuc Khi can cü các nghj quyt 02,03,04 cña Ban Chip 
hành Dáng b KhOi nhiêm k' 2020-2025, t chirc ph biên tuyên truyên sâu 
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rng dn các hi viên, doàn viên bang hInh thüc phü hgp. 

4. Xây dirng chu'o'ng trinh, kê hoch hành dng 

C.p üy các TCCS clang trirc thuc 1a ch9n nhfing ni dung cii th lien 
quan trirc tip tâi nhim vii chInh trj cüa co quan, don vj, doanh nghip d 
xây dirng chuong trInh hành dng thirc hin các nghj quyt dam báo sat thirc, 
kha thi và hiu qua, phü hgp vi dc thu cüa Co quan, dcm vj, doanh nghip. 

III. TO CH1C THC HIN 

- C.p üy các co si clang trrc thuc can cir K hotch cüa Ban Ththng vii 
Dáng üy KhM và tInh hInh thirc tê & co quan, dun vj, doanh nghip dê xây dimg 
k hoch t chirc h9c tip, quan trit và xay dirng chuong trInh hinh dng thirc 
hin Nghj quyêt dam báo th&i gian, chat luçng và hiu qua. Sau h9c tp báo cáo 
kêt qua ye Ban Thumg vçi Bang üy khôi (qua Ban Tuyên giáo). 

- Ban Tuyên giáo Bang üy Khi tham mixu Ban Thu&ng vii Bang üy 
Khôi theo dOi, don diôc và tong hp kt qua t chirc h9c tsp,  quán trit, tuyên 
truyn và trin khai th?c hin các nghj quyt cüa Ban Chp hành Dáng b 
Khôi nhim kST 2020-2025 cüa eac co S& clang trirc thuc./. 

Noi nhân:  
- Ban Thung vi Tinh u (d b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Các dic Uy viên BCH Dãng b Khôi, 
- Các TCCSD trirc thuc, 
- Các c quan tham muii, giüp vic Dãng üy Khôi,  1 
- Các doàn the thuôc Khôi, 
- Luu. 

T/M BAN THU(I1NG VJ 
PHO Bi THIJ 
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