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HƯỚNG DẪN 

học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022  

của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập,  

hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

----- 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng 

dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của 

Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kết luận số 36-KL/TW) như sau: 

 
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kết luận số 36-KL/TW; tạo sự thống nhất, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong 

nhân dân về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; xem đây 

là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống 

nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

 

- Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW được tiến 

hành nghiêm túc, chất lượng. Đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt, 

tuyên truyền phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công 

tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện. 

 
 II - NỘI DUNG  

 

1. Tổ chức học tập, quán triệt  

 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ 

đạo tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

 

- Nội dung: Tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Kết 

luận số 36-KL/TW. 

 

- Tài liệu: Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị. 

 

- Hình thức: Thông qua sinh hoạt chi bộ, các lớp học tập, quán triệt, kết hợp 

với tự học, tự nghiên cứu; các hình thức khác phù hợp với thực tế của địa phương, 

cơ quan, đơn vị. 
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2. Công tác tuyên truyền 

 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, 

lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên 

truyền, phổ biến nội dung Kết luận số 36-KL/TW đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị; các buổi tọa đàm, trao đổi... và thông qua các phương tiện 

thông tin, tuyên truyền.  

 

- Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội 

dung Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị. Tập trung vào nhiệm vụ và giải 

pháp nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và 

an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo 

vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

 
 III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

 

2. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) cấp ủy các cấp: Tham mưu cấp ủy hướng dẫn 

học tập, quán triệt, tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện Kết luận số 36-KL/TW; định kỳ báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng 

hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

 

  

 Nơi nhận:                                                                          
- Ban Tuyên giáo Trung ương,    

- Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo   (để b/c) 

  Trung ương tại Đà Nẵng, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các huyện, thị, thành ủy,                

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,           
- Báo Bình Định, Đài PT-TH Bình Định,           
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy,  

  thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Huyện 
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