
T!NH UY OAK NONG BANG CONG SAN VIT NAM 
* 

S 414 -KH/TU 
Dak Nông, ngày,PlJtháng 4 nám 2021 

KE HOACH 
Thông tin, tuyên truyn v cong tác t chü'c xây dirng Bang, 

xây dirng h thng chinh trl  nãm 2021 trên d!a  bàn tinh Oak Nông 

Nàm 2021 là näm d.0 tiên trin khai thrc hin Nghj quyêt Di hi dai  biêu 
toàn quc ln tht'r XIII cüa Dáng, Nghj quy& Di hi Dáng bO tinh Dk Nông 1n 
thi'r XII, trong do cO k ho.ch phát trin kinh t - xã hi 05 nãm 2021 - 2025 và 
chin luçic phát trin kinh t - xã hi 10 näm 2021 - 2030; näm t chüc bâu cir dai 
biu Quc hi khóa XV và bu Cu di biu Hi dng nhãn dan các c.p nhim kS' 
2021 - 2026, kiin toàn th chuc b may nhà nuâc các cAp. Dng th&i, tiêp t11c thirc 
hin các nghj quy& cUa Trung i.rang v xây drng, chinh dn Dâng gn vâi vic h9c 
tp và lam theo tu ur&ng, do due, phong each H Chi Minh. TInh hInh quôc tê và 
trong nisâc cO nhiu thai ca, thun lçii, nhrng cüng dt ra không It khó khãn, thách 
thrc, dOi hOi toân Dâng, toàn dan và toàn quân ta phãi n 1irc phAn dAu cao, quyt 
tam rAt lan d hoàn thành thng lcii nhim vii cüa näm 2021. 

D tip t1ic dAy manh  thông tin, tuyên tmyn gop phAn thirc hin thâng lçii 
Nghj quyêt Di hi lAn thi'r XIII cüa Dâng, Nghj quyt Di hi Dàng b tinh Däk 
Nông lAn thir XII và Nghj quy& di hi dãng b các cAp nhim k' 2020 - 2025; 
thirc hin K hoach s 04-KH/BTCTW ngày 22/3/202 1 cüa Ban To chüc Trung 
irong v thông tin, tuyên truyn v cong tác t chtrc xây dmg Dáng, xây drng h 
thng chInh trj nãm 2021, Ban Thuing vi Tinh üy xây dirng K hoach triên khai 
thrc hin trên dja bàn tinh, ci th nhu sau: 

I. M1JC DICH, yEu CAU 

- Tuyên truyn sâu rng v kt qua thành cong và nhthig ni dung mth trong 
Van kin Nghj quyêt Dai  hi lan thu XIII cüa Dãng, .Nghj quyt Dai  hi Dáng bO 
tinh Dk Nông lAn thu XII và Nghj quyt di hOi  dàng b các cAp, lam cho can b, 
dãng viên và nhân dan nhn thuc sâu s&c v nhng chü trixang, djnh hrang ion cüa 
Dãng, thng nhAt nhn thOc và hành dng, tto nim tin, khI the, dng hrc mOi, sr 
hung khâi dua Nghj quyt vào cuc sng. 

- Thông qua tuyên truyn gop phAn c vii, dng viên toàn Dâng, toàn dan, 
toàn quân chung sue, dng lông tip tiic dAy manh  cong cuc xây dimg, chinh dn 
Dáng, xay drng Nhà nuOc pháp quyn xA hi chü nghia và h thng chInh trj trong 
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sach, vüng  manh;  dôi mcii phuing thrc lãnh ctao, c.m quyn cCia Dáng, xây drng 
h thong chInh trj tinh gçn, hiu 1rc, hiu qua; n lirc phn du thiic hin thing ion 

nhttng nhim vi tr9ng tam cüa cá nhim k' duçic nêu trong Nghj quyt Dai  hôi 
XIII cüa Dáng, trong do có các nhim vii trQng tam v cong tãc xây dimg Dàng, 
cüng các chucing trInh, ké hoach phát trin kinh té - xä hi 05 näm 2021 - 2025. 

- Tip tlic bão v nn tang tu urâng cüa Dâng; dâu tranh, phãn bác thông tin, 
quan dim sai trái, thñ djch chng phá Dãng, Nhà ntrâc, chia rë khi dai  doàn kt 
dan tôc. 

- Cong tác tuyên truyên can ducic tiên hành b.ng nhiêu hInh thirc linh hoat, 
sang tao,  phü hcvp, hiu qua, gn vi vic trin khai thirc hin nhim vi chInh trj 
cüa dt rnrâc, bt, ngành, doàn th, dja phuonng, con quan, donn v trong bi cánh dch 
bnh COVID-19 din biên phrc tap; phát hin nhUng mô hInh mâi, cách lam sang 
tao trong vic h9c tap,  quán trit, trin khai thrc hin cO hiu qua Nghj quyt Dai 
hi XIII, Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh Dk Nông l.n thir XII và Nghj quyt dai 
hi dâng bO các c.p; glifi thiu, biu duonng nhrng can b, dãng viên guonng mu; 
dng thôi, phân ánh kt qua và nhitng c gang tháo gi khó khan, vuàng mac cüa 
dja phuonng, donn vj, nhât là trong vic thirc hin mvc  tiêu kép, vra chng djch 
COVID-19, vüa hoàn thành các nhim vi kinh t - xã hi, báo dam quc phOng - 
an ninh, xây drng Dãng, xây dirng h thng chInh trj; thu hut sij quan tam cüa 
dông dào nhân dan, to không khI phn kh&i, thi dua chào mirng các ngày l lifrn và 

s1r kiin  quan tr9ng cUa dt nuóc. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN (Co d cu'ung kern lheo) 

1. Ni dung tuyên truyn tr9ng tam 

1.1. Cong tác hçc tip, ph bin, quán trit và thirc hin Nghj quyt Dai  hi  dai 
biu toàn quôc lan thu XIII cüa Dâng, Nghj quyt Di hi Dãng b tinh Dâk Nông 
ln thu XII, dim Nghj quy& vào cuc sng. 

1.2. Cong tác chuan bj, t chirc bu cü dai  biu Qu6c hi khóa XV và bu c1r 
dai biêu Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 - 2026, kin toàn t chi:rc bô 
may nhà nuâc các cap. 

1.3. Vic cii th hóa Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc lAn thu XIII cüa 
Dàng, Nghj quy& Dai  hi Dâng b tinh Dak Nông lan thu XII và Nghj quyt dai 
hOi dâng b các cap nhim kS'  2020 - 2025; tInh hInh, kt qua xây drng các chucing 
trInh, k hoach phát trin kinh t - xâ hi 05 näm 2021 - 2025 va chin lucc phát 
trin kinh t - xã hi 10 nãm 2021 - 2030, tam nhIn den nãm 2045 theo djnh hi.r&ng 
khai d.y khát v9ng phát trin dAt nuàc phn vinh, hanh  phuc. 

1.4. Tip tic bâo v nén tang tu tuâng cüa Dâng theo tinh thAn Nghj quyt s6 
35-NQ/TW ngày 22/10/20 18 cüa B Chinh trj khóa XII. TIch crc dAu tranh chng 
"din bn hOa bInh", phân bác các quan dim sai trái, 1un diu xuyên tac cüa các 
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thá hrc thu djch chia rê khi di doân k& dan tc, h thp vai trô länh dao  cüa 
Dâng di vâi vic phát trin d.t nt.râc và hi nhp quc th cüa Vit Nam. 

1.5. Xây drng Dãng v dao  dirc và thrc hin các quy djnh v nêu gi.nmg cüa 
can b, dãng vién; thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa XI, XII) g.n vâi thrc 
hin Chi thj s, 05-CT/TW cüa B ChInh trj v dy mnh vic h9c tip, lam theo tu 
ti.r&ng, do dt:rc, phong cách H Chi Minh; cong tác phông, chng tham nhüng, 
lang phi, tiêu crc, chy chrc, chay quyn, "lqi Ich nhóm". 

2. Ni dung tuyên truyn thirô'ng xuyên, co' ban, lan dài 

2.1. Tuyên truyn, ph bin các nghj quyt, chi thj, kt 1un, quy djnh, huâng 
dn cüa Trung uong Dâng. TInh hInh và giãi pháp nâng cao cht hxqng h9c tip, 
quán trit các nghj quyt cüa Dâng; nâng cao ch.t luçmg nghiên ciru và h9c tp 1) 
1u.n chInh trj trong can b, dâng viên. 

2.2. Vic th ch hóa và t chüc thrc hin các nghj quy& cüa Dâng. 

2.3. V tip tVc  di mâi cong tác can b; thirc hin tinh gián biên ché và Ca 
cu 1i di ngQ can b, cong chüc, viên chrc theo Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 
17/4/2015 cUa Bô ChInh tn (khóa XI). 

2.4. V tip tiic xây drng h thng chInh trj tinh gçn, hott dng hiu hrc, hiu 
qua và nâng cao cht luqng, hiu qua hoat dng cUa các dan vj sir nghip cong ltp. 

2.5. V nâng cao ch.t li.rçmg t chirc cci si dãng và di ngU dáng viên thrc 
hin Kt 1u.n s 38-KL/TW ngày 13/11/20 18 cüa B ChInh trj và Chi thj so 28-
CT/TW ngày 2 1/01/2019 cüa Ban BI thu Trung uang Dãng khóa XII. 

2.6. Vic thrc hin các nguyen tic, quy djnh cüa Dãng v t chirc và sinh hoat 
dâng; nh€ng v.n d v thi hành Diu 1 'Dãng. 

2.7. V sr guang mu tuân theo pháp 1u.t, k cuang, thrc hành dan chü 
XHCN cüa c.p üy, t chirc dáng, chInh quyn, Mt trn TO qu& và th chCrc chInh 
trj - xã hi các cp, cUa can b, dãng viên. 

2.8. V sr tang cumg xay drng khi doàn k&, thng nhât trong Dâng; cüng 
c lông tin và sr gn bó cüa Nhân dan vài Dâng, Nhà ntr&c và ch ct X}-ICN; phát 
huy vai trô cUa Nhân dan trong xây drng, chinh dn Dãng. 

2.9. Vic nghiên ctru tng k& thrc tin, phát trin 1 1un v xây dmg Dáng. 

III. HINH THUC TUYEN TRUYEN 

1. Tuyên truyn trén báo chI, truyn thông co sfr, ming xã hi 

- Mti mâi banner, chuyên trang, chuyên miic thông tin tuyên truyn v cOng 
tác xây dijng Dáng, xây drng h thng chinh tr trên các san phm báo chi cüa Báo 
Dâk NOng, Dai PT-TH Dâk Nông và Tp chI Nâm Nung. 
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- Thông tin, tuyên truyn trên h thng truyn thanh co sâ; ban tin, tp san, 
trang thông tin din t1r cüa các dja phuang, dan vj vâ Cng thông tin din tCr tinh. 

- Xây drng ni dung, tu 1iu dithi dng truyn thông s (video clip, 
Inforgraphic...) phiic vii tuyên truyn trên mang xâ hi. 

2. Tuyên truyn c dng trirc quan: Tang cu&ng các hoat  dng tuyên truyên 
ct dng trirc quan; 1ng ghép ni dung thông tin tuyên truyn v cong tác xây drng 
Dãng, xây drng h thng chInh trj thông qua các hoat dng tuyên truyn luu dng 
biu din van nghê, chiu phim... 

3. Tuyên truyn ming: T .chirc Hi ngh báo cáo viên, hi nghj tp hun... 
g&n vâi vic thigrc hin có hiu qua HOi  thi báo cáo viên, tuyên truyn viên giOi nàm 
2021, tuyén truyên Nghj quyêt Dai  hi XIII cCia Dáng và Nghj quy& dai  hi dáng 
bô các cp nhiêm kS'  2020 - 2025. 

IV. TO CHUC THIJC HIN 

1. Ban To chirc Tinh üy phi hqp v&i Ban Tuyên giáo Tinh üy djnh huàng, 
cung cp thông tin ye các lTnh virc cong tác xây d%rng Dáng, gucing các tp th, cá 
nhân din hInh, các giái pháp, cách lam hiu qua... trong cong tác xây drng Dáng ô 
các dja phuang, don vj. Vn dng can b trong Ban To chüc Tinh üy, các Ban 
Dãng tIch cijc vit bài, däng tâi thông tin v k& qua cong tác t chcrc xay dimg 
Dâng, xây dijng h th6ng chInh trj trên báo, dâi, dja phuong và tap  chI cüa Ngành. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI chi dao  các Ca quan, don vj, dja phuung 
trên dja bàn tinh trin khai cOng tác tuyên truyn sâu rng bng nhiu hInh thirc, 
tao sir quan tam huâng img cüa các ca quan, don vj, dja phi.rcmg và dông dáo can 
b, dãng viên vá nhân dan. Dông th&i, chi dao  to chirc các cuc thi sang tác van 
hQc - ngh thu.t, các buôi t9a dam d trao di, tim hiuvà giói thiu nh&ng nôi 
dung ye cong tác xây drng Dãng, xây dirng h thng chInh trj. 

3. Các ca quan báo chI cüa tinh, HOi  Nhà báo, Hi Van hçc Ngh thuat  tinh 
trin khai cong tác tuyên truyn v cong tác t chrc xây dirng Dang, xây dijng h 
thng chInh trj. Dang, phát Kê hoch nay trén các an phâm, cht.rcmg trInh phát 
thanh, truyn hinh và báo din ttr. U'u tiên cho vic tuyên truyn nhtrng mO hinh 
mri, each lam sang tao,  biu duong nhing t chrc dãng và dáng viên tiêu biu, 
xut s&c trong Cong tác xây drng, chinh dn Dáng; du tranh phán bác các thông 
tin, quan dim sai trái, xuyên tac  sr  that,  chng phá Dãng, Nba nuâc. 

Lãnh dao  các ca quan báo chI dé cao trách nhim trong vic kim duyt tin 
bài, tuyt dôi khOng dé xáy ra tInh trang thông tin thiu djnh huàng, gay kho 
khàn, can tr& yjéc trin khai thiic hin cOng tác xây dtjng Dâng, xây drng h 
thng chInh trj. 
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Trén day là K hoch thông tin, tuyên truyn v cong tác t chirc xây drng 
Dàng, xây drng h thng chInh trj nàm 2021. Ban Thix&ng vi1 Tinh ày yêu câu cap 

ày các c.p trin khai thirc hin nghiêm tüc K hoch d ra, djnh kS'  hang qu báo 
cáo kt qua ye Thithng trrc Tinh ày (qua Ban T chüc Tinh ày và Ban Tuyên giáo 
Tinh ày). 

Ncxi nhân:  
- Ban T chtrc Trung wing, (b/c) 
- Các dng chi UVBTV Tinh üy, 
- Các ban dàng, MTTQ, các doàn th tinh, 
- Các sO, ban, ngãnh tinh, 
- Các huyn, thành Ciy và dâng üy trirc thuc, 
- HOi Nhà báo tinh, Cng TTDT tinh, 
- Luu Van phông Tinh üy (TH, vTh). 

Liru Van Trung 



BE CUNG 
THONG T, TUYEN TRUYEN yE CONG TAC XAY DJG DANG, 

XAY DUNG  H  THONG CHfNH TRj NAM 2021 
(Ban hành kern theo K hoch so 04- KH/BTCTW ngày 22 thdng 3 nárn 2021 

cza Ban To2  c1n'c Trung wog) 

1- Ni dung tuyên truyn trçng tam 
1.1- C6ng tác hçc tp, ph bin, quán trit Va thtrc hin Nghj quyt Di 

hyi di bieu toàn quoc Ian thw XIII cua Dang, thra Ngh quyet vào cuçe song. 
- Vic tuyên truyn, pM bMn, quán trit Nghj quyt Dai  hi  dai biu .toàn 

quc lan thir XIII cia Dãng vài nhüng cách làni sang tao,  d.t hiu qua cao, thu hut 
dông dão can b, .dãng viên và nhân dan quan tam, nm di.rcic nhtlng ni dung ca 
ban cüa Nghj quy&. 

- Phân:ãnh nhng each lain mâi, sang tao  trong vic t chüchçc tip,  pM bin, 
quán trit Ngh quyt Dai  hi Ian thu XIII cua Dãng & Trung uong và dja phuoTig 
trong boi canh tmh hinh dch Covid - 19 then bien phuc tap. 

- Nêu nhUng mô hinh mài, hiu qua trong vic. t chcrc quan trit các ngjij 
:.quyk. cüa. Dãng & các dja phtrcing, dcm vj tao  ra dng lre 

hi. 
- Phát hin nhüng bt cap, han  ché hoc nhfng biu hin hinh thüc trong vic 

t6 chuc h9c tap, pM bin, quan trit Nghi quyt Dai  hi lan thu XIII cua Dang, ttr 
do có nhUng d xut, kMn nghj d dat  hiu qua. 

• A A , • .A . , A 1.2- Cong tác chuan b1, to chirc.bau cir di.bieu Quoc h91IthoaXV.va bau 
A a. A A A A . a ' a A cfr dvi. bieu H9i dong nhan dan cac cap nhiçm ky 2021 - 2026, kiçn toan to 

chOc b may nhà nu'Oc các cap. 

- Cong tác thinh dao,  chi  dao  chu.n bj và th : chCrc thng lçii .cuic b&u cu dai 
biu Quc hi, bâo dam cuc bau cr dixcic ti&i hành dan chü, blnh d.ng, dung pháp 
lut, thrc sr là ngày hi cUa toãri dan. 

- Vic chu.n bj nhãn sir cho cue bu cur dai  biu Quchi bào dam pháthuy 
d chU, g.n vâi k& qua b&u cur dai  hi dãng b các cp nhim k' 2020-2025và 
Dai hi l&n thüXffl cüa Dàng, vâi quy hoach các ehüc danh lãnh dao  cci quan nha 

, •A A . - A , • nuoc nhiçrn,1cy 2021-2026. Ket qua lath 4o, chi dao  to chuc hiçp .thuing gici 
tluêu ngurnca img cu dai biêu Quác hi, Hi dng zthãn dan các cap du tiêu chu.n, 
tiêu biu v pb.m chit dao  &c, li sng, có nng lrc cong tác, ducrc nhân dan tin 
nhim; vic cfr 1 hcp l'm& quan h gia tiu chu.n và. ccr cu, vira nang cao chit 
Iucing dai  biu, vera ta.o  diu kin, c hi phát trin cho dai  biu tré, dai  biu n, dai 
biu là ng.thi dan tc thiu s. 



- Phát hin và phãn éinh kip  thM nhQng bt cap, hn ch, thiu sot trong các 
A A S A A A A quy clinh, huccng dan ye cong tác bau ctr ctai bieu Quoc hpi va Hçi dong nhan dan 

cac cp. 
- TInh hlnh khc phiic khó khn, thrc hin the giâi pháp sang tao,  phü hçrp 

trong bi cãnh djch bnh Covid - 19 din bin ph(rc tp d t chrc cuc bu cr báo 
dam d(ing thii gian theo CM th s 45-CT/TW ngày 20-6-2020 cia B Chinh trj. 

- V kt qua cuc bu cir Quc hi và Hi dng nhân dan các cp. Lam rO iru 
dMm và nguyen nhãn, tr dO n'it ra nhüng bài hçc kinh nghim. 

- Tuyên truyàn sâu rung v nghTa, tm quan tr9ng cüa cuc bu cr dai bi&i 
Quc hi và Hi dông nhân dan các cp ci'ing các quy djnh cüa LÜt bu cir di 
biu Quc hi và Hi dàng nhân dan các cp, v quyn và trách nhim ciia cong 
dan trong vic gop phn xây dung Nhà ntrâc cUa d, do d, vi dn ngày eãng 
trong sach,  vOng xnanh. 

- Cong tác thông tin cè, dng và không khI ph.n khri & dla phuang, c quan, 
dthi vjtrithc, trong và saü cuc bu cü Quc hi và Hi ding nhan dan các cap. 

1.3- Vi!C cz th h6a Nghj quyt Dihi d31 biu toan quc 1n thfr XIII 
cua Bang va ngh quyet di hyi dang b9 các cap nhiçm ky 2020-2025; tinh 
hinh, kt'quã xây dirng các chircrng trInh, k hoach phát trin kinh t-xã hi 5 

4 ànb21L2O25và .Chin ltrçrcphát .trin kinh t 
tm nhIn n näm 2045 theo djnh htràng khoi dy khátvçng phát trin dt 
nir&c phn vinb, htnh phüc. 

- Phân ánh qua trInh xây dung và hoàn thin các dr thâo chucmg trinh, k 
hoach pháttrin kinh t-xä hi 5 nàm 202 1-2025 Va Chin hrçic phát trin kinh t - 
xãhi10 nm 2021-2030, tm nhIn dn nàm 2045, khoi dy khát vpng phát trin 
dt rnthc phn vinh, h?lth  phic. Nêu kin cüa các chuyên gia, nhà khoa h9c, can 
b; ahg viên và rthãn dan trong qua trInh thâo 1un xay drng dr tháo và kMn 
tip thu,giái trinh cüa the ca quan son thão. 

- Vic xay drng các chtrang trinh, k hoach cong tác và các d tài, d an cüa 
các b, ngãnh & Trung uang và các tinh, thânh ph trin khai thrc hiii Ngh qüyt 

Dai hi  dai  biu toàn quc 1.n thi'r XIII cüa Dâng và nghj quyt dai  hi dâng bcác 
cp nhim k' 2020-2025 nhm d&y manh  toãn din, dng b ià hiu qua han cong 
cuc di m&i. Nêu nhiing dim m&i, trin vçng tao  nen nh&ng dt phá cbin krçc 
trong phát trin kinh t - x hi dt nuâc và trng dja phuang. 

- Các giài pháp phic h.M dè. tang trung kinh t sau di dch Covid — 19, o 
cu 1i nn kinh t& phát trin kinh t - xA hi, bâo dam thrc hin thành côngNghj 
quy& Dai hi 1.n thr XIII cña Dãng và nghj quyt dai  hi ding b cac cp. 



- Phát hin, nêu nhüng dim bt hcip 1, bt cp hoc cãnh.báo tác dng xu 
dn kinli t - x hi, môi tnthng và cuc sang h?nh  phCic cüa nhãn dan do mt trai 
cüa các chizong trmnh, k hoach vâ d& an phát trin kinh t - xâ hi gay ra.' 

- Dr báo nhng thu c.0 med, vn d phát sinh di v&i phát trin kinh t - xâ 
hi, qücphóng — an ninh và an sinhxA hi nhm báo dam cüc;sng hnh phiic 
cianhândãn. 

1.4- Tip tiic bão v nn tang tir tir&ng cüa Bang theo tinh, than Nghj 
quyt s 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 cüa B ChInh trj khóa XII. TIch'cc du 
tranh chng "din bin hôa binh"; phãn bác các quan dim sai trái, Iun diu 
xuyên tc cüa các th Iirc thu djch chia rë khi di doàn kt dan tc, h thp 
vai trô lflnb d'o ella Bang di vói vic phát trin dkniró'c và hi nhp quc t 
dlla Vit Nam. 

- Vic quán trit sâu s&c, yn di4ingdting d&n, sang to chü nghia Mac - Lenin, 
tu t.thng H CM Minh vào vic xây di4rng các vn kiin Dai  hi 1n thir XIII cüa 
Bang, 4i hi dàng b các c.p nhim kS'  2020 — 2025 và duing li, chll trtrang cüa 
Bang, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nu&c ta hin nay. 

- Lam rô tu tuong chi dao xuyén suôt trong cac v.n hen Dai hi ln thu XIII 
' nh và vn dung, pht trin s.ng to 

Hli 'Minh;  kiêi 
duing Mi di mái và nhng nguyen tc xây dmg Bang d xây dirng và bào v T 

quác.

• , - S - I A S - • - Phan anh nhung thanh tiru mcii trong thc hiçn duong loi, chu truang cua 
Bang, chmh sach, phap luât cua NM nuac v kmh tê, vAn hoa, xA hi, quãc phông 
- an ninh, di ngoah.. 

fl S A S - I - Tiep tic dau tranh các quan diem sal trai, thu djch xuyen .tc chu nghia Mac 
- Lenin, tix tii&ng H ChI Mirth vâi 1p 1un thuyt phic và hlnh th(ic hp dn d 
thu hiit sr quan tam dlla dông dào can b, dàng viên và nhân dan, 

- Nh&ng vn dà mói dt ra trong vic phát huy trách nhim cUa cp üy, M 
chirc dãng các cp, nht là nguài dung du d bào v nn tang tu tithng cia Bang. 

- Nhn din, bóc tr.n nhtng am mtru và lun diu xuyên tac  dlla các th hrc 
thi dch v cong tác M chrc - can b, gop phãn Mo v dunig Mi và t' chrc cüa 
Bang, bâo v can b, dâng viên. 

- TAng ci.thng thông tin nhng nGi  dung tich circ di dôi vâi d xut các giái 
pháp ngàn chn có hiu qua, xóa bô nhU'ng thông tin xu, dQc trên in-ta-net và 
mng xà hi. 

- Thông tin, tuyên truyn v nhng kt qua mi dt ducic dlla Vit Nam v 
dan chi, nhân quyn, ton giáo, biên giái lAth th& dái ngoi. 



1.5- Xây drng Dãng v do dfrc và thrc hin các quy djnh v nêu girong 

cüa can b, dãng viên; thiic hin Nghj quyt Trung Lrcrng 4 (khóa XI, Xli) g&i 

vol thrc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B Chlnh trj (khóa XII) v dy manli 
vic hçc tp, lam theo tir ttrô'ng, do c, phong each Ha Chi Minh; cong tao 
phông, chng tham nhüng, lang phi, tiêu circ, chy chfrc, chy quyn, "lvi Ich: 

nhóm". 
* - A A A p - Lam ro yeu cau, fl91 dung xay dirng Dãng ye dao due theo tmh than Ngh4 

quyt Dai  hi 1.n thr XIII cüa Dãng. 
- Sci kt viêc thuc hiên Nghi. quyt Trung uang 4 (khoa XI, XII) gan vôi thrc 

hin Clii thj s 05-CTiTW cüa B Chinh trj (khóa XII) và thrc hin cá&quy dnh 
v neu gucing cüa can b, dáng viên. 

- Nêu nMng vn dà mâi d.t ra trong thc hin các ngh quyt cüa Trung t.rang 
v xây'. dirng, chlnh d6n Dâng và d xut cáo giái pháp nhm kjp thai ngn chn, 
dy lüi tInh trng suy .thoái v ttr tithng chinh trj, do die, lói sng trong can b, 

dãng viên. 
- Tip tic nghiêm ciiu hoàn thin vic xây dmg chu.n mirc 4° dirc d& väi 

can bQ, dâng viên trong tirng ngânh, da phtrcrng, dan vj cxi. th hóa tin tucrng, 4o 
dine, phong each Ha CIII Minh và cáo quy djnh v trách nhim nêu guang cua can 
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- Phãn Onh nhthig t.m gucxng din hlnh cüa can b, dãng viên, nbt là ngu&i 
dung du c.p üy, chinh quyn cáo cp có phong cách lam vic khoa hçc, dan chi, 
sâu sat thrc tin, nng dng, sang tao,  tIm tôi dai mói, mu mirc v dao  due, l& 
song, là tm gtrang tiêu biu v cn, kim, hem, chInh, chI cong vô tin; trung thc, 
giándj, thn th&n, chãn thânh. 

• •Phãn ánh kt qua mói trong du tranh phông, chOng tham nhting, lang phi, 
tiêu cue, "lqi Ich nhom" a cac cap, ngành, dia  phtrcing, tr do rut ra nMng bài hpc 
kinh nghim trong lanh 4o, quán l. 

- Du tranh phàng, chOng nMng biu hin cüa chX nghTa cá nhân, cic b, bàn 
vj, ctc doOn, chuyên quyn, quan lieu, xa dan, thai a, vo cam truàc nhüng'ko 
khàn, bfrc xüc cüa nhân dan. 

2- N( dung tuyên truyn thtr&ng xuyên, co ban, lâu dài 
2.1- Tuyên truyn, phO bi&i các nghj quyt, clii thj, k& lun, quy djnh,.htrOng 

dan cia Trung ucing Dâng. TInh hlnh yà giái pháp nãng cao chit lucing h9c tap, 
quán trit các nghj quyt cia Dàng; nâng cao chit luçrng nghiên cuu và hçc tap 1) 
lun chInh trj trong can b, dáng viên. 

A .Z . ,. , , - Kp then tuyen truyen, pho bien val hmh thuc phong phu nham chuyen tat 
nhng ni dung ca bàn cáo nghj quyt, chi thj, kt lun, quy djnh, hithng dk cüa 
Trung inong Dàng den cáo cp üy, tO chüc dáng, can b, dãng viên và nhân dan. 



- Nêu nhQng each lam mâi, sang tao,  hiu qua trong vic th chirc h90 tip, 
quán trit cáo ngh quyát cüa Dãng & các dja ph.rng, dn vi. 

- Vic di mói ni dung, chtwng trInh, phtrng pháp giáo dic l lun chinh frj 
theo hithng khoa h9c, sángto và hin dai. 

- Phãn ánh nhthig each lam hay, sang tao  trong vic di :m&i, nng cao chit 
luqng, hiu qua cong tao giáo dic 1 1un chmnh trj, nghip vii cong tác dãng cho 
, ft. , •a .( ' . •n can b9, dang vien, nhat la cap uy vien a ci sd. 

2.2- Vic th ch hóa và t chi'rc thrc hin các nghj quyt cüa Dáng. 
- Vioxay dmg cáo quy djnh ciia Dãng, chlnh sách, pháp. lut cüa Nhà nuâc 

nhm th ch hóa cáo chü tnrcing dtrcrc nêu trong cáo nghj quyt cüa Dãng gn ctây 
nh.m tAng cuYng k) lut, k cuong, b.o dam sr thong nht, dng b, lien thông 
giüa quy djnh cüa Dãng väi pháp lut ciia Nba nuâc. 

- Tao din dan l&y kin dóng gop rng rAi cüa các chuyên gia, nhà khoa h9c, 
can b, dáng viên và nhân dan d di m&i vic xây di,rng th ch, bão dâmdng b 
v kinh tá, chInh trj, vAn hóa — xA hi, bào v môi tnthng, khcii dy mi tiàrn nAng, 
ngun 1irc, tao  dung 1rc m&i cho s1r phát trin nhanh và bn vrng dt nu&c.: 

- Nêu vn d và dua ra nhUng giãi pháp nh.m tao  nMng buâc 4tph4 trong 
âydmg th ch d glal quyt hiu qua nhng v&i dêthuc r1 

giãi, nhat la trong vice huy d9ng, quãn ly va str ding hiçu qua các nguon lirc cho 
phát trin; ngAn chn tInh trng tham nhüng, lAng phi, tiêu crc trong vic quân 1, 
sr ding d.t dai, tài nguyen, tài san cong... 

- Phat hin va dê xuAt giai phap thao gc tinh trang không thông nht, mâu 
thuin, chng chéo trong xay drng và thrc thi pháp 1ut, chin Iucic, quy hoch, k 
hoach, nhting vn ct& dang can tr& stir phát trin vàvn hânh cUa nn kink t thj 
trtthng dlnh  hu&ng XHCN troñg bi cãrih hi thp quc t. 

2.3- V& tip tiic dãi rnâi cong tao can b; thrc hin tinh giãn biên ch và ca 
cu ii di ngü can b, cong chic, viên chi'rc thea Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 
17-4-20 15 cüa B Chinh trj (khóa Xl). 

- Vic di m6i ca ch tuyn dung, sir ding di ng can b, cong chirc, vien 
chirc trong h thng chinh trj. 

- Vic xay drng, ban hành co ch phát hin, tr9ng ding nhân tài CC' ch tao 
môi tru&ng, di&u kin khuyn khIch, thic dy di mâi, sang tao,  dam nghi, dam 
lam, dam chju trách nhim vI lçii Ich chung. 

- Vic di mâi cong tao dào tao,  bài duäng can b dáp tg yêu c&u nhim vi 
trong giai doan  phát trin mâi và Cd CU lai di ngü can b, cong chrc, viên chr 
theo v tn vic lam. 

- V xay drng và thirc hin Chucrng trInh quc gia v dào t?o,  bM duöng can 

b. 



- Vic xây drng và thirc hin các quy ch, quy djnh, ca ch trong cong tao can 
b theo huóng di mM, bo dam tmnh thong nh.t, dng b và chat ch gitta cáo 
khâu, lien thông gitra cáo cp. 

- Tip tic phân ánh k& qua, kinh nghim nhüng nai lam t& và nhng khó 
khàn, vu&ng mc cüng nhuing bin pháp tháo gs trong vic sp xp, kin toàn t 
chirc b may, tinh giân biên ch trong h thng chInh tn d dt mic tiêu Nghj 
quyt s 39-NQtTW (khóa XI) d ra. 

- TInh hmnh sp xp Iai  di ngü can b các cp, cáo ngành theo vj trI vic iam - 
K& qua và nhflng vn d cn tip tjc tháo g& 

- So k&, dánh giá k& qua b.râc du vic thc hin thi dim mt so mô hinh tO 
chirc mM, kiêm nhim mt sO clr(rc danh lath dao,  quân 1 ti oct quan, don vj, dja 
pht.rcmg. 

- Nhng v.n d tip ti1ic dt ra cn bO sung, hoãn thin cáo quy djnh cña Bang, 
pháp lut cüa Nba n.rc v tO chjrc b may d khc phic tInh trng trüng lip, 
chOng chéo v chirc näng, nhim vi, quyn han,  mOi quan h cong tao giüa cac cci 
quan, don vj, tO chrc trong h thong chinh trj. 

- Giâi thiu riht'ng mô hmnh mM, each lam hay, sang tao,  hiuquã v cong tác 
bO trI, sir ding v quân 1 can b, cong chirc, viên chi'rc. 

xây dmgh.th6ng.chInh tij tinh 
qua và nãng cao chit krqng, hiu qua hoat dng cüa các don vi sr nghip cOng lip. 

- Nêu kt qua, kinh nghim và nhüng khó khän, vuàng m.c qua 4 närn thro 
hin các chi'i trtrcrng, chinh sách cüa Bang và Nba ntrâc v tip t1c sp xOp tO chi'rc 
b may cüa h thOng chInh trj tinh gçrn, hoat dng hiu lrc, hiu qua, dáp 1mg yêu 
cau nang cao nang liic lanh dao,  cam quyen cua Bang.. 

- So kt vic thrc hin thi diOm mt sO mô hinh tO chlrc mM, kiêm nhim mt 
sO chlrc danh lanh dao,  quân 1 theo hthng dn cüa Trung trong phü hcrp vâi dc 
dim, tinh hinh Ca' quan, don vj, dja phrcing. 

- So kt vic thI dim 1p van phàng phi?c vi chung các ca quan tham mtru 
cho cp üy & cáo tinh, thãnh üy và vAn phông phl?c vi chung khOi mt trn TO quOc 
và cáo tO chc chInh trj - xã hi cp huyn. 

- Giói thiu thOng mô hinh mM, cách lam sang tao,  hiu qua trong thrc hin 
Nghj quyt sO 18-NQ/TW và Nghj quyt sO 19-NQ/TW clia BCH Trung uong 
khóa XII, cOng các nghj quyt, k& 1un cOa B ChInh tn, Uy ban Thu?mg vi QuBo 
hi và Climb phü. 

- Vic dOi mM nQi dung, phuong thCrc hoot dng cüa m.t trn TO quOc và cac 
tO chüc chInh trj - xã hi tü Thing trang cn dja phuong clap 1mg yêu cu nhim vi.' 
trong thai k' phát trin mM cOa dt nuàc. 



- NhIn lai  vic thrc hin sap nhp cáo don vi hAnh chInh cp huyn, cp xã 
theo Nghj quyt s 37-NQ/TW cüa B ChInh trj khóa XII. 

- Nêu mt s mô hlnh t chrc dmivj sr nghip cong hoat dng phü hcp, hiu 
qua và kt qua thi dim chuyn mt s djch vii  cong ma Nhà nithc không nht thit 
phâi thirc hin cho doanh nghip, các t chi'rc xã hi dam nhim. 

2.5- V nãng cao ch&t lucrng th chrc cci sâ dãng và di ngii dãng viên thirc 
hinKt 1un s6 38-KLttW ngày 13-11-2018 cüa B Chinh frj và CM thj s 28-
CT,TW ngày 21-1-2019 cüa B an BI thu Trung umig Dàng khóa XII. 

- Nêu nhüng giãi pháp nãng cao cht luyng sinh hot cp iy g.n v&i di niâi 
phtiong thrc lnh dao  cfia Dáng a ca s&, trçng tam là nãng cao chat hrcmg ban 
hành,t chirc thc hin có hiu qua các nghj quyt, k hoach  cong tao h&ng nám 
cua cap uy. 

- Kt qua và kinh nghim thc hin chU trucrng di mâi vio b trI, s&p xp t 
chrc - can b & ca s&. 

- Vic hoàn thitn mô hInh t chrc cc s& dâng g.n vãi vic d& m&i, sp xp t 
chirc b may cüa h thong chInh trj tinh gn và thc hin cáo chü tnwng, chinh 

• sách cüa Dáng, Nhà nu&c v sp xp cáo don v hãnh chinh cp huyn và.cp xã 
37-NQ/TWcüa B ChInh 

';P - 

• - Nang cao chat krçmg dci ngu capuy vien, bi thu cap uy, xâydrng dci ngu 
can b, cong chi'rc a cci s& gn vâi thc hin Ngh quyt s 26-NQ/TW, ngày 19-5-
2018 cüa BCH Trung uong khóa XII và cong tác can b. 

- Vic thc hin phân cong cp üy viên các cp theo dOi, phitrách cci s& theo 
• phucmg chãm "cap üy cp tinh nm dn t6 chi'rc ca s& .dâng; cap :Y CP huyn n&n 

• A • . L den chi b; cap uy vien ca sc nani den h9 gla dinh. 
- Nhüng giái pháp nâng cao chit lugng sinh boat chi b, nht là sinh hoat theo 

chuyên d trorig cáo loai hInh t chüc ca s& dáng, nht là & cáo c quan, dan vj sir 
ngjiip, doanh nghip ttr nhân và doanh nghip Co vn du tu nu&c ngoài. 

. . . .h . . - Ket qua thrc hiçn va nhIlng de xuat, hen ngh nham tiep tilc  hoan thin cáo 
quy djnh, hi.r&ng dn v kim dim, dánh giá, phân loai tt chüc dáng và dãng viên. 

- Vic xây drng, ban hãnh cáo quy djnh v tiéu chun, diu kin kt np dàng 
viên phü hcip tinh hInh, nhim vii  trong giai doan m&i, vera bào dam nâng cao cht 
lucing, vüa dáp lng yêu cAu nhim vii  cüa Ca quan, dan vj, dja phuong. 

- Vic thc hin cong tao rà soát, sang icc dãng viên, dua nhting dàng viên 
không dü tu cách ra khôi Dàng ô cáo dja phucmg, ca quan, dan vi theo tinh thn 
Chi thj s 28-CT/TW ngày 21-1-2019 cüa Ban BI thtr: K& qua bi..râc du và d 
xut, kin ngh. 



- Phàn ánh cáo each lam sang t?.o,.  phát hin nhãn t tich c, nht là doân 
viên thanh niên, cong nhn, ngtrô'i lao dng có thành tIch, gtrong mu, uy tin trong 
nhãn dan, nguii dan tc thiu so, ngix&i có 4o... d giói thiu kt np vào Dãng. 

- Tlnh hlnh và nhfng d xut, kin nghj d kt np nh&ng nguii là chi doanh 
ngiiip tu than di'i tiêu chu.n vào Dãng. 

- Nêu nhüng mô hInh hay, hiu qua trong vie quân l, phãncông cOng tao 
cho dáng viên, nh& là dãng viên a khu vire nông thôn, tO dan phO d phO bin ra 
din rng. 

2.6- Vio thrc hin các nguyen tc, quy dnh cüa Dáng v tO ch(rc và sinh 
hot dáng; nhng vn d v thi hành Diu 1 Dãng. 

- Vic thrc hin nguyen tc tp trung dan chü và nhthig v.n d dt ra nhm 
phát huy dan chü, siit cht k 1u.t, k ctrang trong Dâng. 

- Vic xây drng và thrc hin các quy ch, quy djnh cüa Bang ci1 th hóa the 
nguyen tc tO chirc, sinh hot dáng và phumg thrc lath 4o cüa Bang. 

- Tmh hInh và giâi pháp nãng cao cht luqng kim di&n tr phé binh, phê binh 
trong sinh hoat cp y, sinh hot chi b. 

- Vic giài th chi b cc quan xâ, phi.thng, thj tr.n, disa dâng •viên v sinh hot 
ti các chi b khu dan ctr - Kt qua thc hiên va nhthig vn ct tiêp ti,ic hoãn thin 

và nh&ng v.n d dt ra quathr hn I4. 
QD/TW ngày 2-1-2020 cüa B Chinh trj v trách nhim cüa dàng viên dang cOng 
tao thtrôTig xuyêñ gi mOi lien h vOl tO chtre dãng và nhan dan nai ctr tth. 

A • 2.. 2. A • A * - Nhrng van de dt ra sira doi, bo sung Dieu lç Bang và quy dinh  ye thi hanh 
Diu l Bang nhm phü hcip vOl thrc tin và yêu cu nhim vii trong giai don 
phát trin mOi. 

2.7- V sr gucng mu tuan theo pháp lust, k) cuong, thc hành dan chi 
XHCN cüa cp üy, tO chOc dãng, chInh quyn, mt trn TO quOe va tO chüc chmnh 
trj - xä hi các cp và cila can b, dâng viên. 

- Phán ánh vic nêu guang ci1a can b, dãng viên, nh.t là nguii dung du cp 
iy, chinh quyn cáo c.p ch.p hành tOt các quy djnh ciia Bang, pháp lut cüa Nba 
nuOc, mu mrc v do dtrc, iOj sOng, thc si là "cong bQe" ci1a dan. 

- Phãn ánh tinh hmnh, k& qua thrc hin các quy djnh cp üy, chInh quyn cac 
cp tip xuc, dOi thoai trirc tip vOl nhân d, 1&ng nghe kin than dan tham gia 
xây dtrng Bang, xây drng h thOng chInh trj. 

- Vic mO rng dan chü, phát huy vai trô cüa mt trn TO quOc, các tO chirc 
chinh trj - xa hi và than dan trong xây dmg di ngü can bG các cp và giám sat 
can b, ctâng viên. 



- Vio thirc hin Nghj quyt Trung twng 4 (kha XI, XII) g&n vài thire hin 
Chi thj sá O5-CT/TW cfia 13 Chinh trj và thrc hin các quy djnh v nêu glxclng cüa 
can b, dâng viên. 

- Kt qua vã. kinh nghim trong cong tác phông, chng tham nhüng, lang phi, 
tiu crc và "191 Ich nhóm". Trng bu&c m rng hoat dng phông, chng tham 
nhting ngoài khu vic Nhà nuâc. 

2.8- V tang cithng xây dirng kh& doãn kt, thong nht trong Dãng; cüng cO 
lông tin và sv g.n bó cUa Nhân dan vài Dâng, Nba nuóc và ch d XHCN; phát 
huy vai trô cüa Nhân dan trong xây dung, chinh dOn Dãng. 

- Nêu vic lam cüng các mO Mnh dOi m&i cong tao dan 4n, tao  chuyn bin 
mnh me v nhn thrc trong h thOng chinh trj và toãn xa hi và cong tao dan vn. 

- Chii trucng và nhüng vic lam nhm tang cithng kh6i doàn kit, thOng nht 
trong Dáng; cüng cO lông tin cüa Nhân dan vth Bang, Nhà nrâc và chO ct XHCN, 
nht là dng bào dan tQc thMu sO, dàng bào ton giáo, ngu&i Vit Nam a nithc 
ngoài. 

- Phân ánh nhQng cách lam m&i, sang tao  trong vic ci1 th hóa phuong chain 
"dan biêt, dan ban, dan lam, dan giam sat, dan thu huang" 

- Phat hiên, biêu ductng nhttng no'i thuc hin tot môi quan,,h gifla Qang vrn 
- 

Nhân dan, dig thai phê phán. nhUng biu hin xa dan, phong c'áöh 1áthiicquan 
lieu, mnh 1nh, vi phm Quy ch dan chü & ca s&. 

- TiOp tic dOi mói ni dung, phuong thirc hoat dng, nâng cao ch.t hrcing 
cong tác giám sat, phán bin xã hi cüa mt trn TO quOc, cáo tO chirc chInh trj - xã 
hi và nhãn dan tham gia xây drng Bang, tr9ng tam là xãy dmg dQi ngü can b. 

- Phãn ánh nMng cách lam sang tao  trong vic tao.  nhng dik dan d nhãn 
d hin k xây drng Bang, xây drng h thOng chinh trj trong sach,  vng  manh. 

- Phân ánh nhng noi lam tOt vic cp fiy, nht là ngithi dung du l&ng nghe 9 
kin, chia sê, dOng cam và giip tháo gi khó khàn, vu&ng inc cho dâng viên. 

- Vic chOng biu hin dan chü hinh thrc, doàn kt "met chiu", cd hi chü 
nghTa. 

2.9- Vic nghiên ciru tOng k& thrc tin, phát trin 19 1un v xây dirng Bang. 
- Vn dung sang tao  và phát trin chü nghta Mac - Lenin, tu tu&ng HO ChI 

Minh trong vic dOi mói phi.rang thrc lânh dao,  c.m quyn cüa Bang theo huóng 
nâng cao nang 1rc dir báo, tm nhmn chin lucic trong hoach djnh di.r&ng iOi, chü 
trlxclng. 

-  Tip tic phán ánh nhUng két qua nghin cüu b sung, phát triOn sang tao  chü 
nghia Mac - Lenin, tu tmr&ng HO Chi Minh d lam sang tO nhüng vn d m6i nay 
sinh trong qua trInh di rnâi. 



- Vic nghiên cüu xây dxng mô hmnh tng th v t chrc bQ may cüa h thng 
chinh trj nuôc ta trong diu kin mâi. 

- Tip tic hoàn thin th ch Dãng 1nh dao  cong tác can b và quãn l di 
ngfl can b; dng th&i, dy mnh phan cp, phãn quy&n trong cong táe can b. 

- Vic xay dng các quy ch, quy djnh v ctánh giá can b gn vói chthrçing, 
hiu qua thrc t theo chi'rc trách, nhim vi thrçic giao và d cao trách nhim nguM 
dng du. 

-Phánánh kt qua và nhthig v.n d d.t ra trong vicxây dimg, hoãn thincác 
quy d1nh cua Dang, pháp luat cua Nhà nithc ye kiem soat quyen hgtC, trach nhiçm 
giâi trmnh bào dam dan chi'i, cong khai, rninh bach. 

- Vic xây drng quy djnh v trách nhim cüa ngithi di'rng dku trong cong tác 
can bO,  quãn 1 can b và phông, chng tham nhung, tiêu crc. 

- Vic xây dirng ca ch quãn 1 d kMm soát Co hiu qua tai san, thu nhp 
ngtr&i cO chrc vii, quyn han. 

- Vic ngliiên cüu ca ch ph& hçp gita cong tác kim tra cüa Dãng vài thanh 
tra, kim toán nhà nu&c, giáni sat cüa mt trn T qu6c v các t chi'rc chinh tn - 
xã hi d phOng ngüa sai pham, bâo v th chirc dâng, bâo v can b, dáng viên. 

ham anh nhlng kêt qua nghiên ciru v xây dung Dang tip thu thanh tiru 
- 

mth, tthWho'a cua nhan 10 dira tren cci st van  diving the girn'quan;"phuongph p 
1un khoa h9c và các giá tr c& löi cüa chü nghTa Mac - Lenin, tu tuOiig H Clii 
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