
TỈNH UỶ QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

SỐ - KH/TƯ Quảng Ninh, ngày 06thảng 01 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TƯ, 

ngày 16/11/2020, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ 
tỉnh; và Chỉ thị số 04-CT/TƯ, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TƯ, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai 
đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 
02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
và Chỉ thị số 04-CT/TƯ, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tet nguyên đán Tân 
Sửu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kê hoạch quán triệt, học tập, triên khai thực 
hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU 

- Giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, đảng 
viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những chương trình, đề án và nhiệm vụ 
cụ thể được nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị; tồ chức, thực hiện sáng tạo với tinh 
thần quyết tâm đưa các Nghị quyết, Chỉ thị vào cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. 

- Việc tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị phải thiết thực, hiệu 
quả gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Từng cấp, 
ngành, địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động và cụ thể hoá các 
Nghị quyết, Chỉ thị sát với thực tế, có sự gắn kết chặt chẽ với tình hình của địa phương, 
đơn vị; chỉ đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, khâu đột phá để thực hiện hiệu quả 
các Nghị quyết, Chỉ thị gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ này ờ địa 
phương, đơn vị. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tông kết phải được tiến hành kịp thời, 
thường xuyên; đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo các Nghị quyết, Chỉ thị thực 
sự đi vào cuộc sống. 

II- NỘI DƯNG TRIỂN KHAI, THựC HIỆN 

1. Tài liệu quán triệt, triển khai 

Sử dụng toàn văn Nghị quyết số 01-NQ/TƯ, Nghị quyết số 02-NQ/TƯ và Chỉ 
thị 04-CT/TƯ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn bài giảng gửi tới các đảng bộ và 
đội ngũ báo cáo viên. . 
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2. Hình thức 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị (trực tuyến) quán triệt Nghị quyết 
từ tỉnh tái cơ sở. 

3. Báo cáo viên 

- về Nghị quyết số 01-NQ/TU: do đồng chí Cao Tường Huy, ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực ƯBND tỉnh quán triệt. 

- về Nghị quyết số 02-NQ/TƯ: do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh quán triệt. 

- về Chỉ thị số 04-CT/TƯ: do đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch ƯBND tỉnh quán triệt. 

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHÀN 

1. Thòi gian: 1/2 ngày (dự kiến từ OShOO, ngày 09/01/2021). 

2. Thành phần dự 

2.1. Tại Trung tâm to chức hội nghị tỉnh 

- Các đồng chí Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
(Riêng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Giảm đốc Công an, Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Hạ Long; Các đông chí Uy viên 
BCH Đảng bộ tỉnh là Bí thư các huyện, thị, thành ủy, Đảng bộ trực thuộc dự và chỉ 
đạo tại đơn vị, địa phương mình phụ trảch)\ Đồng chi Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trưởng, phó các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Trưởng, phó các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu 
chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng 
chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Báo cáo 
viên cấp tỉnh {tại các cơ quan câp tỉnh). 

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, trưởng, phó khoa, phòng, trung tâm, giảng 
viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; cán bộ, chuyên viên (là đảng viên) các 
ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng ƯBND tỉnh. 

2.2. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành ủy (do cấp ủy triệu tập) 

Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện, gồm: Thường trực cấp ủy, Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy viên Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy trực thuộc; 
Bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; Lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tô quôc và 
các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Trung tâm chính trị cấp huyện; Báo cáo viên cấp 
tỉnh (tại địa phương), báo cáo viên cấp huyện; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giảng 
viên lý luận chính trị các trường đại học, cao đăng, trung cấp chuyên nghiệp, trung 
học phố thông trên địa bàn. 
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2.3. Tại điểm cầu đảng bộ Công an, Quàn sự, Biên phòng, Hải quan, Cục 
thuế tỉnh, Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh (do cấp ủy triệu tập) 

Các đồng chí cấp ủy viên; cấp trưởng, phó, chủ trì đơn vị; trưởng, phó các 
phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; trưởng 
các tồ chức đoàn thể, báo cáo viên của đơn vị (tủy điêu kiện hội ừ-ường có thê mời 
đảng viên của các đơn vị), 

2.4. Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các 
to chức chính trị - xã hội, các Hội tỉnh 

Các đồng chí cấp ủy viên; Trưởng, phó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
đảng viên của các đơn vị làm việc tại Trụ sở Liên cơ quan sô 4. 

2.5. Tại điểm cầu trực tuyến của Đảng bộ Than Quảng Ninh tại khu vực 
Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều 

Các đồng chí cấp ủy viên; trưởng, phó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bí 
thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; trưởng các tổ chức đoàn thể, báo cáo viên của 
đơn vị (tùy điều kiện hội trường có thể mời đến đảng viên của các đom vị). 

2.6. Tại điểm cầu các xã, phường, thị trấn 

Lãnh đạo chủ chốt của địa phương, bí thư, phó bí thư các chi bộ (Các Đảng 
bộ có dưới 200 đảng viên mời tất cả cản bộ, đảng viên của địa phương dự hội nghị). 

2.7. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở không có đường truyền trực tuyến 

- Cấp ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị đến tất 
cả cán bộ, đảng viên của chi, đảng bộ và chỉ đạo thực hiện thảo luận, viêt thu hoạch 
theo quy định. Báo cáo viên là bí thư cấp ủy. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2021. 

3. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí phục vụ học tập, quán triệt các nghị 
quyết trong kế hoạch hằng năm. 

IV- PHỎ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung của 
Nghị quyết 01-NQ/TU, Nghị quyết 02-NQ/TƯ và Chỉ thị 04-CT/TƯ. 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tồ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ 
tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, vận động cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các 
tầng lóp Nhân dân tìm hiểu và thực hiện các chủ trương của Nghị quyết 01-NQ/TƯ, 
Nghị quyết 02-NQ/TU và Chỉ thị 04-CT/TƯ. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối họp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ 
quan báo chí Trung ương có chương trình họp tác truyền thông với tỉnh, chỉ đạo, 
hướng dẫn các văn phòng, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại tỉnh làm 
tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện 
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các Nghị quyết, Chỉ thị. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức 
tôt hoạt động thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị. 

- Trung tâm ừ-uyền thông tỉnh: Xây dựng kế hoạch truyền thông tuyên truyền 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TƯ, Nghị quyết 02-NQ/TU yà Chỉ thị 
04-CT/TƯ; tập trung tuyên truyền cao điểm nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị 
trong Quý 1/2021. 

2. về công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả tình hình học tập 

- Cấp ủy đảng các cấp có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, 
tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị; việc kiểm tra, giám sát phải nghiêm 
túc, đảm bảo nắm chắc tình hình; đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp trên theo quy định. 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ trì, phối 
họp với các ban đảng của cấp ủy cùng cấp tiến hành kiếm tra, giám sát việc tuyên 
truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị. Báo cáo kịp thời kết quả quán triệt, học 
tập nghị quyêt tại địa phương, đơn vị vê Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 
20/01/2021. 

V- TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ đạo việc tổ chức học 
tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, 
Chỉ thị tại các đảng bộ địa phương, đơn vị theo phân công phụ trách. 

2. Đảng Đoàn HĐND tỉnh: Chỉ đạo xây dựng, giám sát việc thực hiện các cơ 
chế, chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị. 

3. Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh: Xây dựng Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 01-NQ/TƯ và Nghị quyết số 02-NQ/TƯ của Tỉnh ủy. 

4. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cụ thể là đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội 
dung các Nghị quyết, Chỉ thị, xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp 
với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. 

5. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy: Theo chức năng, nhiệm 
vụ, chủ động tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, báo cáo kết quả việc học tập, 
quán triệt thực hiện nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị theo đúng quy định. 

- Giao Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Vàn 
phòng ƯBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu giấy mời, nội dung, chương 
trình, tài liệu và triên khai việc học tập, quán triệt, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

- ủy ban Kiểm ữa Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của 
Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan, thường xuyên kiếm tra việc thực hiện các nội dung 
của các Nghị quyết, Chỉ thị cho phù họp với chương trình kiềm tra của cấp ủy. 

- Văn phòng Tỉnh ủy: Chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền trực tuyến, chuẩn 
bị tốt công tác lễ tân hậu cần phục vụ Hội nghị; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy tham mưu giấy mời, nội dung; in ấn tài liệu phát cho các đại biểu tham dự tại 
điểm cầu Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh và điểm cầu Trụ sở liên cơ quan số 4. 
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6. Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
Trung tâm Truyền thông tỉnh... chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 
biến, vận động các tầng lớp Nhân dân tìm hiêu và thực hiện chủ trương của các 
Nghi quyết, Chỉ thị. 

7. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Chỉ đạo in ấn, phát tài liệu 
tới các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trực tuyến của các đơn vị. 

Nơi nhân: 

- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (đê báo cáo), 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
- Các huyện, thị, thành ủy, ban đảng, đảng ủy 

ừực thuộc tỉnh, 
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các tồ chức 

CTXH tỉnh, 
- Viễn thông Quảng Ninh, 
- Lưu: VPTƯ, Ban TGTƯ. 

TÍM BAN THƯỜNG vụ 
;í THƯ 

oàng Ngân 
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