
DANG BO TINH THANT-J HOA BANG CONG SAN VItT NAM 
BANG UY KHOI C QUAN 
VA DOANH NGHI1P TINH Thanh Hóa, ngày 40 tháng 9 nám 2020 

* 

So  O1  -KH/DUK 

KE HOACH 
HQc tp, quán trit Va triên khai thirc hin cãc nghj quyt, chi thj, 

A A A A ? A ket 1uin, thong bao ket luan cua BQ Chinh tr, Ban Bi thir (khoa XII) 

Thirc hin k hoach  sé 215-KI-]JTU, s 217-KHITU cüa Ban Thutmg v 
Tinh üy ye vic to chirc hc tip,  quán trit, triên khai thirc hin Nghj quyêt 58-
NQ/TW ngày 05/8/2020 cüa B ChInh trj "Vê xây dmg và phát triên tinh Thanh 
Hóa den nám 2030, tam nhIn den nãm 2045"; các két lun cüa B ChInh trj, chi 
thj, kêt lun, thông báo kêt lun cUa Ban BI thu (khóa XII); Cong van so 2808-
CV/BTG ngày 31/8/2020 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy ye vic viêt thu hoach 
Nghj quyêt so 58-NQ/TW, Ban Thu?mg vii Dãng üy KhOi Co quan và Doanh 
nghip tinh ban hành Ké hoach hçc tip, quán trit và triên khai thirc hin các nghj 
quyêt, chi thj, két lun, thông báo két 1un cUa B ChInh trj, Ban BI thu (khóa 
XII) vâi nhtrng ni dung sau: 

I. MIJJC BiCH, YEU CAU 

1. Lam cho can b, dàng viên, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng nàm 
vQ'ng các ni dung, quan diem, m11c tiêu, thim v11 và giâi pháp trong các nghj 
quyt, chi thj, kt lun, thông báo kêt lun cüa B ChInh trj, Ban BI this; Nghj 
quyêt Di hi Dãng b Khôi; to sir thông nhât cao ye nhn thüc, chI và hành 
dng, tr do cO vu, dng viên can b, dâng viên tich circ thirc hin tot các nghj 
quyêt, chi thj, kêt 1u.n, thông báo két lutn cüa Dãng. 

2. Vic t chirc h9c t.p, quán trit, trin khai thirc hin các nghj quyt, chi 
thj, kêt 1un, thông báo kêt lun cüa Bô ChInh trj, Ban BI this là rnt trong nhng 
nhim vii tr9ng tam cña cap ày, bâo dam thiêt thijc, hiu qua; cap ày CO So Fçra 
chn nOi  dung và bô trI thi gian giYi thiu trng ni dung các nghj quyêt, chi thj, 
kêt 1un, thông báo két 1utn phü hçp vi dôi tuçing và dc diem cüa CO quan, 
doanh nghip. Bâo dam 100% tO chuc dáng vâ dàng viên h9c t.p các nghj quyêt, 
chi thj, kêt 1un, thông báo kêt lun cña B ChInh trj, Ban BI thu (khóa XII). 

3. Cp ày co sâ tr1rc thutc xây drng k hoach h9c t.p, quán trit, tuyên 
truyn và k hoach, chucing trInh hành dng thirc hin các nghj quyêt, chi thj, két 
lun, thông báo kêt 1un rnt each thiêt thirc, hiu qua; tai  hi nghj quán trit, hçc 
t.p dành thai gian thOa dáng dê thâo 1un dir thão ké hoach, chuong trInh hành 
dng thirc hin cãc nghj quyêt, chi thj, kêt 1u.n, thông báo két lun cOa cap ày cap 

mInh; gn h9c t.p, truyên dat  ni dung các ngh quyêt, chi thj, két lun, thông báo 
kt 1u,n vii vic uôn nan nhttng nhtn thirc lch lac,  dâu tranh chông lai  các quan 
dim sai trái, thu djch, nâng cao nhn thàc ye duOng lOi, chü truang càa Dãng 
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cho can b, dãng vién, cong chirc, vién chIrc, ngi.thi lao dng; thithng xuyên kiêm 
tra, don doe vic quán trit, triên khai thrc hin các nghj quyêt, chi thj, kêt 1un, 
thông báo kêt 1u.n ti c quan, doanh nghip. 

II. NQI DUNG, TA! LIEU HOC TJP, QUAN TRIET 

1. Ni dung hQc tip, quail trit 

- Tp trung lam rO tmnh hInh và nguyen nhân; quan diem chi dto, miic tiêu, 
nhimvii và các giâi pháp chü yêu trong các nghj quyêt, chi thj, kêt lun, thông 
báo kêt 1un cüa B ChInh trj, Ban BI thu, NQDHDBK. Quán trit nhttng ni 
dung chü yêu trong ké hoch, chuang trInh hành dng cüa cap üy thirc hin các 
ngh quyêt, chi thj, kêt 1un, thông báo kêt lun. 

- Lam rö trách nhim cüa c.p üy, t chirc dãng và các doàn th chInh trj - xã 
hi trong vic thirc hin các ni dung, nhim vv chü yêu trong eác nghj quyêt, chi 
thj, kêt lun, thông báo kêt 1un. 

2. Di tuçrng và phwong thfrc h9c tp, quán trit 

- Các dtp üy dâng xây dirng k hoach và trin khai t chirc các lap hc tap, 
quán trit tOi tat câ can b, dãng viên; khuyên khIch m0 rng dOi tugng h9c tp 
den cong chirc, viên chIrc, ngu1i lao dng vai ni dung, hInh thac phü hcp cho 
trng dôi tuçing. 

- Thai gian h9c tp 01 ngày, trong do dành thai gian thOa dáng d thão lun, 
thông qua kê hoach, chung trinh hành dng thirc hin các nghj quyêt, chi thj, kêt 
lun, thông báo két 1u.n cüa cap üy. 

3. Tài 1iu h9c tp 

3.1. V Nghj quyêt SJ 58-NQ/TW: 

1, Nghj quyêt s 5 8-NQ/TW, ngày 05/8/2020 cUa BO ChInh trj "vi xáy dnig 
vàphát triên tinh Thanh Hóa den nám 2030, tam nhIn den nàm 2045". 

2, K hoch hành dng cüa Ban Ch.p hành Dâng b tinh ye thixc hin Nghj 
quyêt so 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 cüa B ChInh trj. 

3, Các k hoch hânh dng cüa các cp üy thirc hin Nghj quyt s 58-
NQ/TW, ngày 05/8/2020 cüa B ChInh trj. 

3.2. Các ciii thj, kIt Iuin, thông báo kit luin cüa B3 Chinh trj, Ban Bi' tint 
Trung wo'ng khóa XII. 

1, K& lun s 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 cüa B ChInh trj "ye tiép tyc 
thtc hin Nghj quyêt so 24-NQ/TW cza Ban C'hâp hành Trung tong Dáng (lthóa 
Lk) ye cOng tác dan t5c trong tInh hlnh mó'i ". 

2, Kt lun s 81-KL/TW ngày 29/7/2020 cüa B ChInh trj "ye' báo dam an 
ninh izro'ng thyv quóc gia den nàm 2030 ". 

3, K& 1un s 82-KL/TW ngày 29/7/2020 cüa B ChInh trj "ye' ti4p tyc t/Wc 
hin Nghj quylt sO 30-NQ/TW cüa Bó Chinh tr/ khóa XI ye tiép tyc sap xêp, dOi 
mài vâ phát triln, nOng cao hiu quO hogt d3ng cla cOng ty nOng, lam nghip". 
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4, Kt 1un s 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 cüa B Chinh trj "ye tong két viçc 
thrc hiçn Nghj quyêt so 48-NQ/TW cza Bó Chmnh trj "khóa IX ye chiên hrçic xáy 
dmg và hoàn thin h thông pháp luát Viêt Nam den nám 2010, djnh hu'O'ng den 
nám 2020". 

5, Kêt 1un 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 cüa B ChInh trj "ye tOng két 15 
nãm thy'c hin Nghj quyêt sO 49-NQ/TW cia Bó ChInh trj (khóa IX ye chiên lwcrc 
cái cách twpháp den nàm 2020". 

6, Chi thj so 39-CT/TW ngày 01/11/2019 cüa Ban BI thu "ye tang cu'&ng st 
lânh dgo cña Dáng dOi vài cOng tác nguà1 khuyêt tat". 

7, Kt 1un s 73-KL/TW, ngày 20/5/2020 cüa Ban BI thu Trung ucing Dáng 
"ye tiép tyc thyv hin C'hi thj so 39-CT/TW cza Ban BI thu' Trung ztong Dáng 
(khOa X) ye hçrp tác vài nithc ngoài trong lnh vtc pháp lut, cái cách hành 
chInh, cái ca'ch tu'pháp". 

8, Kêt 1un sO 80-KL/TW ngày 20/6/2020 ci1a Ban BI thu "ye' vic tiê'p tyc 
thy'c hin Clii thj so 32-CT/TW cia Ban BI tint ye tang cu'O'ng sr lânh dgo cza 
Dáng trong cong tác phO biên, giáo dyc pháp lut, náng cao j thic chap hành 
pháp luçt cta can bç5, nhán dan ". 

9, Thông báo Kt 1un s 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 cUa Ban Bi thu 
Trung uong Dâng "ye tiêp tyc thtc hin Két lun sO 102-KL/TW, ngày 22/9/20 14 
cia B5 ChInh trj (khóa XI) ye h$i quán chthig trong tInh hInh mái". 

10, Các k hoach cüa Tinh üy, UBND tinh v trin khai th?c hin các chi 
thj, kêt 1un, thông báo két 1un cüa Bi Chinh trj, Ban BI thu Trung ucng khóa 
XII (09 van ban dd nêu trên,). 

11, Các k hoach hành dng cüa cp üy ci si v thrc hin các Nghj quyt, 
Chi thj, Kêt 1un, Thông báo Kêt 1un cüa B ChInh trj, Ban BI thu và cüa Ban 
Thuông vii Dãng üy Khôi. 

4. Xây dirng k hoch, chu'o'ng trInh hành dng thic hin các nghj 
quyt, chi thi, kt 1un, thông báo kt 1un 

- Ban Chp hành Dâng b Khi xây dimg chung trInh hành dng thirc hin 
Nghj quyêt so 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 cüa B ChInh trj "ye xây dyng vàphát 
trién tinh Thanh Hóa den nám 2030, tam nhIn den nàm 2045". 

- Cp u Co si chü trI phi hçip vâi lãnh do Co quan, don vj, doanh nghip 
xay dirng chuong trInh, kê hoch hành dng thirc hin Nghj quyêt so 58-NQ/TW 
cüa B ChInh trj, các chi thj, kêt 1un, thông báo kêt 1u.n phü hçp vOi thirc tiên 
cüa co quan, doanh nghip. 

III. TO CHUC HQC TL4P, QUAN TRLT VA TRIEN KHAI THC HIN 

1. Ban Thu'ô'ng viii Bang üy Khi 

- Ban hành K hoch hçc tap, quán trit và trin khai thrc hin các nghj 
quyt, chi thj, kt 1un, thông báo két 1utn cüa B ChInh trj, Ban BI thu (khóa 
XII dn cp üy co s&, các doàn th chInh trj - xâ hi tr1rc thuc. 



4 

- Chi do các cap iiy Co s& trirc thuc to chirc cho can b, dáng vien, cong 
chirc, viên chc, ngu?ii lao dng h9c t.p Nghj quyêt 58-NQ/TW, các chi thj, kêt 
lun, thông báo Kêt lun cüa B ChInh trj, Ban BI thu qua hi nghj trrc tuyen và 
tric tiêp qua song cüa Dài Phát thanh - Truyên hInh Thanh Hóa do Ban Thithng 
vi Tinh üy to chirc ngày 31/8/2020. 

- Thành 1p t Báo cáo viên gm cac dng chI Uy viên Ban Thiing vii Dáng 
üy Khôi ho trcl giâi thiu các nghj quyêt, chi thj, két lun, thông báo két 1un cho 
các cap üy cc si truc thuôc. 

2.Cp üyco's& 

- Các dcm vi dã t chi'rc cho can b, dãng viên h9c t.p, quán trit và triên 
khai thirc hin nghj quyêt 58-NQ/TW cüa B ChInh trj, các chi thj, két 1un, 
thông báo kêt lun cüa B Chinh trj, Ban Bi thu (khóa XII) tai  hi nghj tr1rc tuyên 
và trçrc tiêp qua song cüa Dài Phát tharth - Truyên hInh Thanh Hóa tO vào ngày 
31/8/2020 thI báo cáo kêt qua h9c tp ye Ban Thrnmg vii Dãng üy Khôi (qua Ban 
Tuyên giáo). 

- Các don vj chua t chirc cho can b, dáng viên hQc tp các nghj quyt, chi 
thi, két 1un, thông báo kêt lun cüa B ChInh trj, Ban BI thu Trung (khóa XII) 
thi 1ira ch9n hmnh thirc h9c tp phü hqp. Hoàn thành trurO'c ngày 30/10/2020. 

- Báo cáo viên: Dng chi BI thu hoc Phó BI thu cp Uy co so. 

3. Các t chtrc doàn th chInh tr - xã hi 

- C.p u Co sO can cir vào diu kin thc t caa co quan, don vj, doanh 
nghip dê lãnh dao,  hithng dn các doàn the chinh trj - xâ hi to chirc cho doàn 
viên, hi viên hçc tp các nghj quyêt, chi thj, kêt lun, thông báo kêt 1utn. 

- Ban Thumg vi cac th chirc doàn th trrc thuc Dáng u Khi: Doàn 
Thanh niên, Hi Ciru chiên binh Khôi và Cong doàn Viên chüc tinh lam tot cong 
tác tuyên truyên; xây dmg kê hoch, chucrng trInh hành dng thirc hin các nghj 
quyêt, chi thj, kêt 1un, thông báo kêt lun cOa B ChInh trj, Ban BI thu Trung 
(khóa XII) sat vOi chOc näng, nhim vi duçic giao. Hoàn thành truoc ngày 
30/10/2020. 

IV. VIET THU HO3CH NGH QUYET sO 58-NQ/TW 

1. Di ttrçrng vit thu hojch 

Can b, dáng viên trong các dãng b, chi b tri1c thuc Dãng üy Khi Ca 
quan và Doanh nghip tinh phài viêt thu hoch Ca nhân sau khi nghiên ciru, hçc 
tp Nghj quyêt so 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 cáa B ChInh trj. 

2. Yêu cu vit thu hoach 

- Vit thu hotch sau khi h9c tp Nghj quyt 58-NQ/TW là yêu cu bt buc 
dôi vOi can b, dàng viên trong toàn Dãng b; két qua nhn thüc sau hQc tp Nghj 
quyt là mt trong nhüng tiêu chi dánh giá, phân loi, bInh xét thi dua cuôi nãm 
cüa dtp üy, co quan, don vj, doanh nghip và nguOi drng dâu cap Oy, co quan, 
don vj, doanh nghip. 
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- Ban Tuyên giáo Dãng üy KMi và các dng chI phi trách cong tác tuyên 
giáo cüa cap üy ca si tharn mini gillp cap üy, ngi.thi dirng dâu các co quan, &m 
vj, doanh nghip chi dao  tO churc viêt thu hoach,  dánh giá và thông báo kêt qua 
viêt thu hoach sau khi h9c tp Nghj quyêt 58-NQ/TW. 

3. Ni dung vit thu hoich 

Nhn thüc cüa dng chi v l do, nghia cüa vic B ChInh trj ban hânh 
Nghj quyêt so 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 ye "Xây dirng và phát triên tinh 
Thanh Hóa den nAm 2030, tam nhin den näm 2045"; ye quari diem, miic tiêu, các 
nghim viii và giâi pháp cüa Nghj quyêt; lien h vói nhim vit thijc tiên cüa ca 
quan, dan vj, doanh nghip và Ca nhân. Dé xuât, kiên nghj cac bin pháp thrc 
hin i ca quan, dan vj, doanh nghip và trách nhim cii the cüa cá nhân trong 
triên khai thrc hin Nghj quyêt. 

4. HInh thuc vit 

- Bài thu hoach duqc vi& tay trên giy A4, ghi rô ten chi b, dãng b, h9 Va 
ten, chüc vij chuyên mon và chirc v11 trong Dáng; k ten sau bài thu hoach. 

- Bài thu hoach phái dugc nhn xét, dánh giá cüa cp üy ca so, thu truOng ca 
quan, dan vj, nguOi quán 11 doanh nghip. 

5. To chuc thiyc hin 

4.1. D6i vói can b3 Iii u3c d4n Ban Thithng vi Tinh üy quán 1j5 

Các dng chI can b thuc din Ban Thu?mg v1i Tinh Uy quãn 1 là lãnh dao 
các ban, sO ngành, Mt tr.n To quOc và các doàn the, co quan dan vj cap tinh tir 
viêt bài thu hoach  np ye Thu truOng các ban, sO ngành, Mt trn To quOc và các 
doàn the, ca quan dan v cap tinh dánh giá, nhn xét, báo cáo np bài ye Ban 
Tuyên giáo Tinh üy; dông thOi báo cáo tong hcip kêt qua ye Ban Thirong vi 
Bang üy KhIi (qua Ban Tuyên giáo) trwrc ngày 15/9/2020. 

4.2. D6i vói can bç3 t/zu(3c d4n Ban Thu'ô'ng vy Dáng üy Kh6i quán ij 

Các dng lily viên BCH Dâng b Khôi, trtthng các doàn th Khi, cp üy 
viên ca sO tu viêt bài thu hoach và có xác nhn cña cap üy dan vj np ye Ban 
Thirong vii Bang üy Khi (qua Ban Tuyên giáo) trithc ngày 30/9/2020. 

4.3. Di vó'i can b3, dãng viên thu5c d&n  dãng b3, chi b5 co sd quãn lfl 
Dáng üy, chi üy ca sO trin khai vi& thu hoach ngay khi kt thüc vic h9c 

tap, quán trit Nghj quyêt 0 dãng b, chi bO ca sO. TO chOc dárih giá, nh.n xét xêp 
ba1  và thng hp báo cáo ye Ban Thirrng vti  Bang üy Khi ('qua Ban Tuyên 
giáo,) trir&c ngày 15/10/2020. 

V. TO CH1C THC HIN 

1. Ban ThuOng vu Dâng üy Khi lãnh dao,  chi  dao cap üy ca sO, các doán 
the chInh trj - xâ hi trirc thuc triên khai quán trit và tO chuc thirc hin các nghj 
quyt, chi thj, ket lun, thông báo kêt lun cüa B ChInh tr, Ban BI thu khóa XII 
dn toàn the can b, dãng vien, cOng chüc, vien chOc, ngix0i lao dng. 
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- Giao Van phông Dâng üy Khôi tham mini xây drng chucmg trInh hành 
dng thirc hin Nghj quyêt so 58-NQ/TW, ngây 05/8/2020 cüa B ChInh trj "ye 
xây dyng và phát triên tinh Thanh Hóa den nãm 2030, tam nhIn den nám 2045". 

2. CAp üy Co s tr1rc thuc xây dirng k hotch h9c tip,  quán trit; k hoach, 
chuong trmnh hành dng thirc hin các nghj quyêt, chi thj, kt 1un, thông báo kt 
lun cUa cap üy; dông chI BI thu cap üy trrc tiêp chi dao  vic to chic triên khai, 
thirc hin a don vj mInh, báo cáo kêt qua h9c tp ye Ban Thuang v1i Dáng ñy 
Khôi (qua Ban Tuyên giáo). To chtrc, chi dao  can b, clang viên viêt thu hoach cá 
nhân ye thirc hin Nghj quyêt 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 cUa B ChInh trj "Vê 
xáy dyng và phát triên tinh Thanh Hóa den nám 2030, tam nhIn den nám 2045" 
lam can cr dánh giá, xêp !°ai  cuôi näm. 

Các Chi b co sà không có diu kin t chirc Rrp h9c riêng, nêu có nhu cAu 
cir can b, clang viên và nguai lao dtng tham gia lap h9c tp trung do Ban 
Thuang v1i Dâng Uy Khôi to chirc, dé nghj giri danh sách ye Ban Tuyên giáo 
Dãng üy Khôi truac ngày 15/9/2020. 

3. Các doàn th chInh tr - xã hi trrc thuc t chi'rc quán trit, hçctp, các 
nghj quyêt, chi thj, két lun, thông báo kêt 1un den doán viên, hi viên bang hInh 
thüc phü hcip; xây drng kê hoach,  chuong trInh hành dng thirc hin các nghj 
quyt, chi thj, kêt lun, thông báo kêt 1un; báo cáo kêt qua thirc hin ye Ban 
Thithng vi Dãng üy Khôi (qua Ban Tuyên giáo). 

4. VAn phOng Dãng üy Khi chuAn bj và cAp phát tài 1iu h9c tp các nghj 
quyêt, chi thj, két Iun, thông báo kêt 1un gui co SO. 

5. Ban Tuyên giáo chü trI, phi hçip v&i các Ban cña Dâng üy Khi theo dOi, 
don dc thng hçip và báo cáo tiên cl triên khai thirc hin các nghj quyêt, chi thj, 
kêt lun, thông báo ket 1un ye Ban Thuang vii Dáng üy Khôi, Ban Tuyên giáo 
Tinh üy; biên soan dê cuong hQc tap, quán trit các nghj quyêt, chi thj, kêt 1un, 
thông báo két lu.n gui cap üy co SO (qua hp thic diçn tzr cia các dóng chI báo 
cáo yjén và cç5ng tác viên du' luan xa hi9.t 

Noi nhân: 
- Ban Thixàng vt Tinh üy (b/c), 
- Van phàng, BTG Tinh üy (b/c), 
- Các dng chI UVBCH, UBKT DBK, 
- Các dãng üy, chi bt tr%rc thuc, 
- Các Ban, doàn th truc thuc, 
-LuuTG,VP. 

T/M BAN THIfNG V 
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