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S 48-KHIDUK 

KE HO3CH 
T8 chtrc nghiên cfru, h9c tp, quail trit và triên khai thic hin 

Kt 1un, Quy djnh cüa Hi ngh lan thir tir Ban Chap hành Trung tro'ng Bang 
khóa XIII; to chfrc d9't sinh hot chInh trl ye xây dy'ng, chinh don Bang 

và h thng chInh trj 

Thirc hin K hoch so 161-KHITU ngày 22/02/2022 cüa Ban Thuông vi 
Tinh üy ye nghiên cth4, hQc tap, quán trit và triên khai thirc hin Két lun, Quy 
djnh cña H(51 nghj lan thz tu' Ban Chap hành Trung u'o'ng Dáng (khóa XIII); to 
chic dc"t sinh hogt chInh trj ye xáy dyng, chinh don Dáng và h thOng chInh trj, 
Ban ThLthng vii Dãng üy Khôi các ca quan và doanh nghip tinh xây dirng ké 
hoach thixc hiên nhi.r sau: 

I- MVC  BICH, YEU CAU 

1- Miic dich 

- Giiip cap üy, to chirc Dãng lành dao,  chi do t chirc nghiên cüu, h9c tap 
quán trit nghiêm tüc Két 1un, Quy djrih cüa Ban Chap hành Trung uang Dãng 
(khóa XIII); t chüc dçt sinh hott chInh trj sâu rng trong toàn Dâng bô ye xây 
dirng, chinh dn Dãng và h thông chInh trj. 

- Nâng cao nhn thirc, trách nhim, quyt tam chInh trj, tinh thn tr giác, 
gi..rcing mu cüa cp Uy chi, dâng b co s&, các tO chirc doàn the, can bô, dãng viên, 
cong chirc, viên chirc, doàn viên, hi viên, ngthi lao dng trong triên khai thirc 
hin có hiu qua Kêt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj Trung hang 4 (khóa XIII). 

2- Yêu cu 

- Vic t chüc nghiên cü'u, h9c tp và trin khai thirc hin Kt lun, Quy 
djnh cüa Hi nghj Trung hrang 4 (khóa XIII) và to chü'c dçit sinh hot chInh trj 
trong Dâng b Khi phái khân trucrng, nghiêm tüc theo hurng chü dng, thit 
thijc, hiu qua; dam bão các quy djnh v phông chng djch COVID-19. 

- C.p üy, ngu?i dirng du cp üy chju trách nhim v vic t chüc nghiên 
ciru, h9c tap, quail trit, b sung Chi.rang trInh hành dng, k hoach  thirc hin Kt 
luân s 21-KL/TW và t chrc dqt sinh hoat chInh trj chi, dãng b ca sâ. 

- Trong sinh hott chInh trj phãi to chuyn biên sâu sc v nhmn thirc và 
hành dng; th hin tinh thin nghiêm tiic và quyt tam cao, khc phiic trit d 
bnh hInh thüc; ngu?i dimg d.0 cp üy, cci quan, dan vj, doanh nghip, can b, 
dãng viên phãi guong mu di du, tang cithng don dc, kim tra, giám sat vic t 
chirc thuc hién. 
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II- NO! DUNG, HINH TH15C, THI GIAN HQC TIP QUAN TRIT 
VA TRIEN KHAI THI!C H!N 

1- Ni dung, tài lieu, di tu'qng h9c tp 

1.1- N3i dung h9c 41p 
- Kt 1u.n s 2 i-KL/TW ngày 25/10/2021 cUa Ban Chap hành Trung iso'ng 

Dâng (khóa XIII) ye day rnqnh xôy dmg, chinh don Dáng và h thông chInh trj; kiên 
quyêt ngán chçn, day lid, x&l nghiêmcán bç5, dáng viên suy thoái ye tu' tu'Ong chInh 
trj, dgo di'c lOi song, biêu hin "ty' diên biên ", "4i'  chuyén hóa ". 

- Quy djnh s 37-QD/TW ngày 25/10/202 1 cUa Ban Chip hành Trung wing 
Dâng (khóa XIII) ye nh1mg diêu dáng viên khOng du'crc lam. 

- K hoch so i 47-KH/TU ngày 14/01/2022 cUa Ban Ch.p hành Dâng b 
tinh thirc hin Kêt 1utn so 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung 
wing Dâng (khóa XIII). 

- K hoach s 47-KH/DUK ngày 11/3/2022 cüa Ban Chp hành Dâng b 
Khi các Co quan và doanh nghip tinh thrc hin Kêhoach so 147-KI-ITI'U ngày 
14/01/2022 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh ye thirc hin Ket 1un so 21 -KL/TW ngày 
25/10/202 1 cUa Ban Chap hành Trung ixang Dãng khóa XIII ye day mnh xay 
dirng, chinh don Dãng và h thông chInh tn; kiên quyêt ngän chn, day lUi, xir 1 
nghiêm can b, dng viên suy thoái ye tu tuâng chInh trj, do dirc, lOi song, biêu 
hin "tsr din biên", "tr chuyên hóa". 

1.2- Tài llu hoc tap 

- Tài 1iu nghiên ciru các van kin Hi nghj thn thr 4 Ban Ch.p hành Trung 
wing Dâng khóa XIII (Dung cho can b(3 chi chót và báo cáo viên). 

- Tài 1iu h9c t.p các van kiin Hi nghj lan thir 4 Ban Chip hành Trung 
wing Dâng khóa XIII (Dung cho can bç5, dáng viên a ca sà,). 

- Tâi 1iu hOi - dáp v các van kin Hi nghj 1tn thi'r 4 Ban Ch.p hânh Trung 
wing Dáng khóa XIII (Dung cho doàn viên, hói viên các to chtc chInh fri - xâ hói 
và tuyên truyn trong nhán dan). 

- Các K hoch cüa Ban Chp hành Dãng b tinh, Ban Chip hành Dâng b 
Khi các cci quan và doanh nghip tinh; k hoach, chucing trInh hành dng cüa 
cp iy các chi, dáng b cci sO thçrc hin Kt Iun s 21-KL/TW ngày 25/10/202 1 
cüa Ban Chap hành Trung wing Dãng (khóa XIII). 

1.3- D6i twrng h9c 1Ip 

Toàn the can b, dáng viên, doàn viên, hi viên trong cci quan, dcm vj, 
doanh nghip dêu duçic phô biên và có trách nhim tir nghiên ctru, hçc t.p, quán 
trit Ket 1utn, Quy djnh cüa Hi nghj Trung wing 4 khóa XIII. (Kit hcp nghien 
cth, hQc ttp, quán trit tgi h5i nghj do cap zy tO ch&c vó'i ty' hQc, ty' nghiên thu 
cüa can b, dáng yiên, doàn yiên, hç51 viên). 
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2- To chñc nghiên curu, quán trit, triên khai thiyc hin 

2.1- Di vó'i Dãng üy Khi CáC co' quan và doanh nghip linh 

To chirc Hi nghj can b chü cMt cña Dáng uS' Khôi và 18 s&, ngành cap 

tinh kt ni vó'i Hi nghj trirc tuyn toàn quôc do B ChInh tr, Ban BI thu to chirc 

(Dâ hoàn thành trong tháng 12/202 1). 

2.2- Di vó'i các chi, thing b3 co' so' 

Các các chi, dáng b co so chua kêt nôi vi Hi nghj trlrc tuyên toàn quôc 
do B ChInh trj, Ban BI thu to chirc, chü dng to chü'c Hôi nghj nghiên ciru, h9c 
tip, quán trit Kêt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj Trung uung 4 (khóa XIII) cho 
toàn th can b, dâng viên, ngu?ii lao dng cña co quan, don v, doanh nghip. 

- Chz4 frI to chc H5i ngh/: Cap üy chi, dãng b co so'; dng chI BI thu' chi 

b (no'i khóng Co chi ty,). 

- Thành phOn. Dâng viên cüa chi, dáng b co so' (No'i cO th diu kin thi 

ma r5ng thành phcn Hç5i nghj dê'n can bó, cOng chtc, viên chz,c, doàn viên, hói 
viên, ngu'ài lao dc5ng). 

- Thai gian nghiên ctu, hc tap, quOn trit: 1/2 ngây. Hoàn thành trong 

tháng 3 nãm 2022. 

- Báo cáo viên. Do Ban Thuo'ng vv Dáng üy Khôi phân cOng (hoc dng 
chI bI thu cp üy trirc tip quán trit). 

Liru : Truóc khi to cho'c Hi ngh h9c tp quán trit, cp üy các chi, dáng 
b co so' báo cáo vâ rno'i Bang ñy Khi dir, theo dôi, giárn sat. 

3- B sung ni dung thçrc hin Kêt Iun so 21-KL/TW vào Chtrong 
trInh hãnh dng thrc hin Nghj quyêt Di hi toàn quc 1n thfr XIII cüa 
Bang và Nghj quyêt Pal hi Bang b các cap, nhim k' 2020 - 2025 

- Ban Thuo'ng vii Dáng üy Khi, cap üy các chi bô, dáng b co so', các doàn 
th Khi bô sung, lông ghép ni dung Kêt lun s 21 -KL/TW cüa Ban Chip hành 

Trung uong Bang, Kê hoch sO 147-KHITU ngãy 14/01/2022 cüa Ban Chp hành 
Bang bô tinh, Kê hoch thrc hin cüa Ban Chp hành Bang b KhM vào Chucmg 
trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt Dti hi XIII cüa Bang và Nghj quyt Dai 
hôi dáng bô cac cap, nhiêm k5' 2020 - 2025 dam báo cu the, sat vo'i cho'c nãng, 
nhim vv; phân cOng tp th, cá nhân länh dao, chi dao  trin khai thirc hin. 

- BOng chI bI thu cap üy, thu truâng các co quan, don vj, doanh nghip, cac t 
chüc doàn the KhOi chi do kim tra, giam sat vic t chüc quán trit, trin khai thuc 
hin Ket lun so 21-KL/TW; lay kêt qua thirc hin Két lun s 21-KL/TW thành tiêu 
chI danh giá hang näm vã cá nhim k5' dOi vo'i tp the cap Üy, co quan, don vj, doanh 
nghip và nguo'i dirng dAu cp üy. 
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III- TO CHIJ'C DQT SINH HOiT CHINH TRj VE XAY DfNG, 
CHINH DON DANG VA H THÔNG CHINH TR 

1- Ni dung dqt sinh hott chInh trl 

Các chi, dãng b co sâ, cac doàn th KMi chi dio tó chirc dqt sinh hoat 
chInh trj v xay dçrng, chinh dn Dãng và h thông chInh trj sâu rng vâi chU dê 
"Tie soi, tr süa", tp trung vào các ni dung chü yêu sau: 

1.1- Quán trit quan dim cong tác xây dirng, chinh dn Dàng discc d ra 
trong các kS' dai hi, hi nghj Trung uang, nhât là tiir Hi nghj Trung uang 3 (khoá 
VII) nàm 1992, Hi nghj Trung uang 6 lan 2, (khoá VIII) näm 1999, Hi nghj 
Trung hang 4 (khóa XI, khóa XII) và Hi nghj Trung uo'ng 4 (khóa XIII). 

1.2- Quán trit, thâo 1u.n, lam rO nhüng ni dung mi cüa Hi nghj Trung 
uang 4 (khóa XIII): 

- Ni dung tu tu'ó'ng chi dgo và phgm vi sáu rang hun: Quy mô xây drng, 
chinh dn Däng duçc ma rng, không chi trong Dãng ma cã h thông chInh tn; 
không chi doi váii dàng viên và các cap ui', to chüc dàng ma con mi rng ra Ca 
dôi vai can b, cong chüc, viên chüc, các cap chInh quyên, các co quan, dan vj 
trong toàn h thông chInh trj, nhât là a các co quan thirc thi pháp lut, nhing ngui 
có chirc, có quyên, nhttng noi có lien quan den dc quyên, d.c lvi, kê ca các co 
quan cO chirc näng phOng, chông tham nhüng, tiêu crc. 

- Myc tiêu du'cic xác djnh ldn nay cao hcrn, sat thyc và phIi hctp hun vó'i tInh 
hlnh mâi: Không chi ngän chn, day lüi ma phài day mtnh cong ,tác xay dimg, 
chinh don Dàng và h thông chinh trj di vào nên nêp. Kiên quyêt dâu tranh chông 
chü nghia cá nhân - nguôn gôc càa tham nhüng, tiêu circ; ngän chn, day lUi, xa 
l nghiêm nhtng can b, dãng viên suy thoái ye tu tithng chInh trj, dto düc, lôi 
sOng, có biêu hin "tçr din biên't, "tr chuyên hoá"; kêt hqp chat chê, hài hOa gifla 
"xây" và "chông", xây là nhim vi ca bàn, chiên ltrqc, lâu dài; chng là nhim v1j 
quan trçng, thuang xuyên, cap bach. 

- Bc sung, lam rö, dng bç5 mç5t so' nhim vy, bin pháp trong thai gian tói 
vêcông tác chInh trj, tu tu&ng, tir phê bInh và phé binh; ye co chê, chInh sách; ye 
kiêrn tra, giám sat, k' 1utt dàng; ye phát huy vai trO cüa Nhân dan và Mt trn To 
quOc, các to chirc chInh trj - xã hi. DOng thai, bO sung, nhn manh  nhóm nhim 
v1i, giài pháp ye "Tsp trung xây dimg di ngü can b các cp, nht là cp chin 
luçic và nguai düng dâu gàn vâi dOi mai, sap xêp to chüc, b may cüa h thng 
chInh trj tinh gçn, hoat dng hiu 1irc, hiu qua". 

1.3- Phãi nhn thtrc that dy dü và sâu sc miic dIch, nghia, yêu cu, ni 
dung Kêt lun so 21 ye day mnh xây dirng, chinh don Dâng và h thng chInh 
tn; kiên quyêt ngän chn, day lüi, xü l nghiêm can b, dâng viên suy thoái v tu 
tixcxng chInh trj, dio dirc, lOi sOng, biêu hin "tir din bin", "tçr chuyn hoá"; Quy 
djnh sO 37 ye nhtmg diêu a'áng viên khOng dwcrc lam; bài phát biu cOa Dng chI 
Nguyen Phü Tr9ng, TOng BI thu Ban Chap hành Trung uang Dàng ti Hi nghj 
can b toàn quôc quán trit, tniên khai thixc hin Nghj quy& Hi ngh Trung uang 
4 (khoa XIII) ye day manh  xây dçrng, chinh don Bang; các quy djnh, két 1un cüa 
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Ban Chip hành Trung ung, B ChInh trj khoá XIII nhu: Quy djnh s 22-QD/TW, 
ngày 28/7/202 1 cüa Ban Chap hành Trung ixcing Dáng ye cong tác kiêm tra, giám 
sat và kj' lut cia Dáng; Quy djnh so 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 cüa Ban Chap 
hành Trung i.rng Dãng ye thi hành Diêu l Dáng; Quy djnh so 41 -QD/TW, ngày 
03/11/202 1 cüa B ChInh trj ye viéc mien nhiêm, ticht'c ã'Oi vâi can b5; Kêt 1un 
s 0 1-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj ye tiép 4ic thtc hin Chi thf sO 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 cza Bó ChInh trj khóa XII "Vêdáy mçinh hçc tp và 
lam theo tu' twang, dgo dzc, phong cách Ho C/il Minh ", Két 1un so 1 4-KL/TW, 
ngày 22/9/2021 cüa Bt ChInh trj ye chü truvng khuyên khlch và báo v can bç3 
näng d5ng, sang tgo vi lcii Ich chung; các van bàn Cap üy tnh ye cong tác xây 
drng, chinh don Dâng vá h thông chInh trj. 

1 4- Xac dinh viêc thi.rc hiên Kêt luân, Quy dinh cua Hôi nghi Trung uong 
4 (khoa XIII) ye xây dimg, chinh dOn Dàng và h thông chInh trj trong tOng the 
th%rc hin các nghj quyêt khác cüa Trung ixng và cüa tinh, cila Dâng b KhOi Va 
Nghj quyêt Dai  hi dàng b các cap nhim kS'  2020 - 2025. 

1.5- Phát huy vai trô nêu glnng cüa ngithi drng du cp ui', Ca quan, dan 
vj, doanh nghip, các tO chirc doàn the trong tO chtrc dçit sinh hot chmnh trj ye xây 
drng, chinh dOn Dàng và h thông chInh trj; triên khai thçrc hin Kêt 1un, Quy 
djnh dôi vài nhim vi1 duçic phân cong phçi trách. 

2- Di tirçrng: Cp üy, chi, dáng bô ca sâ, ngithi dirng d.0 cap ui', ca quan, 
dan vj, doanh nghip, các tO chirc doàn the và can b, dãng viên. 

3- HInh thu'c to chuc 
3.1- To chác h3i nghj kiêm diem trphê blnh vàphê blnh 
- C.p üy các chi, dâng b ca s& chi dao  dua ni dung Kt 1utn, Quy djnh 

cüa Hi nghj Trung uang 4 (khóa XIII) vào sinh hoat cap u5', sinh hot chi b dé 
thâo 1un, kiêm diem tr phê bInh và phê bInh, dé ra nhim vi, giãi pháp ci the tO 
chirc thirc hin hiu qua. 

- Mi can b, dáng viên, tnthc ht là ngui dirng du, can b lãnh dao,  quàn 
1 phài gixang mâu, tr giác lam truâc; can c11 vào Kêt 1un và Quy djnb cüa Hi 
nghj Trung uang 4 (khóa XIII), chuân bj báo cáo kiêm diem, tiên hành t%r phê 
bInh, kiêm diem, tir soi lai  mInh, gia dInh mInh, dan vj mInh dê tap the gop xay 
drng kê hoch tir si:ra, phát huy mt tIch circ, khäc phiic mt hin ch& khuyt dim 
trithc chi b, ca quan, dan vj, doanh nghip. 

- Vic kirn dim, tir phê bInh và phê bInh phái dixc tin hành nghiêm tüc, 
than tr9ng; dt kêt qua c1i the, thçrc chat. Khãc phiic tInh trng xuê xoa, n nang 
yà lçii diing dê "dâu dá", "ha b" nhau vOi nhthig dng ca khOng trong sang. 
Nghiêm khàc xir I nhUng truè'ng hçp trü d.p phê bInh và vu cáo ngu?i khác. Phát 
buy dan chü trong Dãng, can b, dãng yien phâi nghiém tñc tip thu nhftng kin 
phê bInh dung dan. Tir phê bInh va phe bInh trên tinh thn tir giác, trách nhim, 
Co tInh thiiang yêu dOng chI th.t s1r. Day là mt trong nhng co sâ d dánh giá, 
xem xét, quy hoach  can b cho thai gian tOi. 

(N5i dung nay sê Co hw&ng dan sau) 
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3.2- T char tç'a a'àm và các hInh thá'c khácphà hçip vol tlnh hlnh thrc tê cüa co' 
quail, 1071 vj, doanh nghip ye chü dêxây dtng, chmnh ct3n Ddng và h thông chmnh 14 

Tp trung vào các ni dung: 
- MOt s v.n d 1 1un, thirc tin v dy manh  xây dmg, chinh dn Dâng 

và h thông chinh trj; kiên quyêt ngän chn, day lüi, xir 1 nghiêm can b, dãng 
viên suy thoái ye tii tiRing chInh trj, do dirc, lôi song, biêu hin "tir diên biên", 
"tir chuyên hoá". 

- Quan dim chi dao,  nhim vii trçng tam, giái pháp dt phá trong thixc tin 
thirc hin nhim vi chInh trj cüa cci quan, dan vj, doanh nghip. 

- Kin nghj, dé xuât. 
4- Thol gian to chtrc 
Trong các kS'  sinh hot cap u, sinh hot chi b, sinh hot chuyen d, sinh 

hoat Ca quan, dan vj, doanh nghip hang tháng. T.p trung cao diem vào djp k' 
nim 132 näm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/18?0 - 19/5/2022); kiêm 
diem 6 tháng dâu näm và kiêm diem, dánh giá, xêp loi chat hxqng to chic dãng, 
dãng viên cuôi näm 2022. 

IV- TO CHtC THçC HIN 
1- Các chi, dãng b co s& 
- Triên khai nghiên ciru, hçc t.p, quán trit Kt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj 

Trung hong 4 (khóa XIII); to chirc dqt sinh hot chInh trj sâu rng, nghiêm tüc 
trong cap üy, chi, dàng bô ca sâ, ngiRii dirng dâu cap uS', cci quan, don vj, doanh 
nghip, các to chi.'rc doàn the và can b, dáng viên, to buc chuyên biên rO net ye 
xây dimg, chinh don Dáng và h thông chInh trj. 

- Chuân bj tài 1iu, phân cOng báo cáo viên; b trI thai gian, t chüc hi nghj 
quán trit Kêt 1un, Quy djnh cüa H)i nghj Trung ang 4 (khóa XIII) nghiêm tüc, 
ding quy djnh, dam báo 100% can b, dãng viên, quân chüng &rçYc h9c tp Két 1un, 
Quy dinh (viéc to chu'c hoc tap, quan triêt Két luán, Quy dinh phat co Ice hoach cu 
the ye thai gian, dfa diem gtri Ban Thu'ông vy Dáng uj KhOi tnthc 5 ngày). 

- Dng chI bI thu c.p üy trirc tip lânh dao  và chju trách nhim v ch.t 
luqng nghiên cüu, hçc tap,  quán trit, tuyên truyén, triên khai thirc hin Kêt 1utn, 
Quy djnh cüa Hi nghj Trung i.rang 4 (khóa XIII) yà dçt sinh hot chInh trj. Chi 
do bô sung, lông ghép ni dung thirc hin Kêt 1un so 21 -KL/TW vào Chixang 
trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dáng và Nghj quyêt Dui 
hi dãng b các cap, nhim k5' 2020 - 2025; xây dirng kê hoch thirc hin Kêt 1un 
so 21 -KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng (khoa XIII) 
ye day mgnh xOy dyng, chinh dOn Dáng và h thông chInh trj; kiên quyêt ngán 
chn, day liii, xi'r lj nghiêm can dáng viên suy thoOi ye tu' tu'&ng chInh trj, dao 
da'c lOi sOng, biéu hin "ty dién biên ", "ty' chuyén hóa ". 

- Báo cáo kt qua hpc tip, quán trit Két 1u.n, Quy djnh yâj Ban This&ng 
vii Dáng üy Khôi (qua Ban Tuyén giáo DOng iy KhOi) trtrcrc ngày 3 1/3/2022; kt 
qua dqt sinh hoat  chInh trj ye xây dimg, chinh don Dáng yà h thông chInh trj 
trtr&c ngày 30/5/2022 và ngày 30/11/2022. 
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2- Các ban, Van phông Bang u' Khi 
- Ban Tuyên giáo Dáng üy KMi. Hithng dn di ngü báo cáo viên ph bin, 

quán trit, tuyên truyên ye Kêt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj Trung i.rng 4 (khóa 
XIII); tang cithng däng tin, bái, chia sé thông tin trên Trang thông tin din tü Dáng 
b Kh6i, trang Fanpage Ngithi Xur Tuyên; day manh  tuyên truyên vic triên khai 
thiic hiên Két luân, Quy dinh, ye to chiic dat sinh hoat chrnh tn, kip thai phat hiên, 
biêu ducrng tp the, cá nhân diên hInh trong thirc hin nghj quyêt cüa Dâng. 

- Theo dôi, don d&, kim tra, giám sat vic thirc hin K hoch nay; tong 
hqp kêt qua báo cáo Ban Thi.thng vii Dáng üy Khôi. Tham mixu xây dirng báo cáo 
cüa Ban Thiz&ng vi1 Dáng üy Khôi ye kêt qua triên khai nghiên ciru, h9c tip, quán 
trit Kêt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj Trung uang 4 (khóa XIII) vâi Ban Thithng 
vv Tinh üy (qua Ban Tuyên giáo Tinh thy) triroc ngày 3 1/3/2022; kêt qua dçt sinh 
hot chinh trj ye xây drng, chinh Dáng va h thông chInh trj trtroc ngày 
30/5/2022 và 30/11/2022. 

- Ban T chth'c Dáng thy Khi: Can cü chirc näng, nhim v1i duqc giao tham 
muu, hixâng dn vic kiêm diem tir phê bInh và phê bInh; vic "ti:r soi, t1r sira" 
trong Dãng b Khôi. 

- Van phông Dáng thy Khdi. Phi hçip vâi các ban cüa Dãng u5' KhM chun 
bj day dü các tài 1iu phiic vii nghiên cüu, h9c tip,  quán trit Kêt 1utn, Quy djnh 
cüa Hi nghj Trung ucng 4 (khóa XIII) trong Dãng b. 

3- Các doàn the Khi 
- T chirc nghiên cü'u, h9c tip,  quán trit Kt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj 

Trung uang 4 (khóa XIII); phát dng dqt sinh hoat chinh trj sâu rng trong doàn 
viên, hi viên. Can cir chirc näng, nhim v11 bô sung, lông ghép ni dung thirc hin 
Kêt 1u.n sO 21 vào Chuang trInh hánh dng thçrc hin Nghj quyêt Dai  hi toàn 
quOc lan thu XIII cüa Dáng vâ Nghj quyét Di hi dãng b các cap, thim k' 
2020 - 2025. 

- Báo cáo kt qua quán trit, hçc tp Kt 1un, Quy djnh cüa Hi nghj Trung 
uang 4 (khóa XIII); kêt qua dçit sinh hot chInh trj yój Ban Thu&ng vi Dâng üy 
Khôi (qua Ban Tuyên giáo Dáng thy Khói) thii gian gCri báo cáo nhu dôi vi các 
chi, dãng b ca s&. 

Can cir K hoach  nay, các ban dãng, Van phông Dáng ui', các doàn th Khi 
va các chi, dáng b co sà to chi'rc thirc hin nghiêm tüc, báo cáo Dãng üy Khôi 
ket qua thirc hin theo quy djnh. 

Noi nhân: 
- Thu?ng trrc Tinh Uy (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tinh ui', 
- Các d/e UV BCH Dãng b Khôi, 
- Các ban, Van phàng Dáng üy Khôi, 
- Các chi, dáng bO Co sâ, 
- Các doàn the Khôi, 
- Luu VAn phông DUK. 

T/M BAN THU'O'NG V1J 
,  N THIIONG TRIJC 

DNGUY 
KHOI C AC CO 
vA)OAThN 1J. 
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rn Vit Hang 
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