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KẾ HOẠCH 

Triển khai, quán triệt và tuyên truyền  

Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và của Huyện uỷ 

----- 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 27/01/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh về việc “Triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết năm 

2022 của Tỉnh uỷ”. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch tổ chức triển 

khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ cụ 

thể như sau:   

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Qua triển khai, quán triệt, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân 

dân nhận thức rõ hơn những thành tựu đạt được trong năm 2021 trên các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của 

tỉnh và của huyện; đồng thuận cao với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ 

chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2022, gắn với việc 

triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận và quy định của Hội nghị 

Trung ương 4, khóa XIII; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh… 

- Các Đảng uỷ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, 

tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. 

Trong đó, chú trọng làm rõ những điểm mới trong bố cục nhiệm vụ và giải pháp; 

những chỉ số nâng cao trong chỉ tiêu năm 2022 so với năm 2021; những vấn đề cụ 

thể hóa từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ X, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và phương châm hành 

động toàn khóa của Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, 

phát triển”.  

- Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong huyện nỗ lực hành động, quyết tâm thực 

hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 

năm 2022 của Tỉnh ủy và của Huyện uỷ; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 

hiệu quả trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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 II- NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 

NGHỊ QUYẾT  

 1. Thường trực Huyện ủy tổ chức triển khai 01 cuộc cho Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện mở rộng 

a. Thành phần: 

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Ủy 

viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận 

xã hội cấp huyện. 

b. Nội dung:  

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ 

thống chính trị năm 2021 của Tỉnh ủy và của Huyện uỷ. 

- Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 

2022 của Tỉnh ủy và của Huyện uỷ. 

c. Tài liệu:  

- Báo cáo số 193-BC/TU, ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. 

- Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 và Nghị quyết năm 2022 

của Huyện uỷ. 

- Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về triển khai, quán triệt và tuyên 

truyền Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và của Huyện uỷ. 

 d. Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong nửa đầu tháng 02/2022.  

2. Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ 

Tổ chức học tập Nghị quyết cho tất cả đảng viên của đảng bộ, chi bộ. 

a. Nội dung: Tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, Nghị quyết năm 

2022 của Tỉnh ủy, Huyện uỷ và của các đảng bộ, chi bộ. 

b. Tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, Nghị quyết 

năm 2022 của Tỉnh ủy và nội dung các tài liệu liên quan do Ban Tuyên giáo Huyện 

uỷ biên soạn. 

c. Thời gian: 0,5 ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022; lồng ghép vào sinh 

hoạt lệ tháng 02/2022.  

 3. Tuyên truyền rộng rãi ra đoàn viên, hội viên đoàn thể, Nhân dân 
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- Đề nghị Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện có kế hoạch chỉ đạo sử dụng tài liệu tuyên truyền do Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn để tuyên truyền rộng 

rãi ra đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thời gian thực hiện 

đến hết tháng 3/2022. 

- Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên tổ chức 

tuyên truyền kết quả thành tựu kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết năm 2022 

của Tỉnh ủy và của Huyện uỷ; góp phần nâng cao nhận thức, đồng thuận, trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết năm 

2022 của Tỉnh ủy, Huyện uỷ và các phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị. 

 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phát hành và phối hợp đưa nội dung Tình hình 

thực hiện Nghị quyết năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

của Huyện ủy lên Trang thông tin điện tử của huyện phục vụ cho cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân.  

2. Các đảng bộ, chi bộ, đặc biệt là đồng chí Bí thư căn cứ Kế hoạch của Ban 

Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực 

hiện phù hợp tình hình địa phương, đơn vị. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc quán 

triệt và thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, có phân công cán bộ theo dõi, bảo đảm 

nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những hạn chế. 

3. Tuyên giáo các xã, thị trấn phối hợp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp mình, 

thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp ngay sau khi hoàn 

thành triển khai trong nội bộ Đảng. 

4. Các đảng bộ, chi bộ báo cáo kịp thời kết quả triển khai về Ban Tuyên giáo 

Huyện uỷ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo về Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

 

 

Nơi nhận: 
- BTG TU (b/c), 

- Thường trực Huyện ủy (b/c), 

- Ban Dân vận Huyện uỷ, 

- UBMTTQVN huyện, 

- Các đoàn thể CT – XH huyện, 

- Văn phòng Huyện ủy (phối hợp), 

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 

 - Trang TTĐT của huyện,  

- Các đồng chí UVBCH đảng bộ huyện, 

- Lưu: VP. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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