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  Số 42-HD/BTGTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

  

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  

như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính 

trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, 

cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong 

toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; triển khai xây dựng các chương 

trình, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống. 

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; 

gắn học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết với việc tăng cường đấu tranh phòng, 

chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Tăng cường đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

 II - NỘI DUNG, TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung  

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính 

sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta 

trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;  

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;  
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- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ 

sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. 

2. Tài liệu  

- Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên). 

- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở). 

- Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị 

- xã hội và tuyên truyền trong nhân dân). 

- Tài liệu bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc (nếu có). 

- Các tài liệu có liên quan của cơ quan, địa phương, đơn vị. 

3. Đối tượng  

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều có trách nhiệm nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, 

phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII. 

4. Hình thức 

- Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên 

cứu tài liệu. 

- Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các 

hội, đoàn thể và các cơ quan thông tin tuyên truyền trong tỉnh. 

 III - TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN  

1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tổ 

chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt 

của tỉnh bằng hình thức trực tuyến với Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư tổ chức; đồng thời chỉ đạo kết nối đường truyền đến cấp huyện và cơ sở 

(những nơi có đủ điều kiện). 
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- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Chỉ 

đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho tất cả cán 

bộ, đảng viên ở cấp mình chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc bằng hình thức phù hợp; trong đó các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh khi thực 

hiện cần bám sát kế hoạch của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung 

ương (hoàn thành trước 20/8/2022). 

2. Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị 

quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với hình thức phù hợp. 

- Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định và các cơ quan 

thông tin tuyên truyền trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, 

chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các tầng lớp nhân dân. 

 IV - CỤ THỂ HÓA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, hội, đoàn 

thể trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển 

khai thực hiện. 

- Hàng năm, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ 

thể, khả thi, thiết thực, hiệu quả.  

 V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh, 

các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Chỉ đạo tổ chức học tập, 

quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa 

phương, đơn vị mình. 

 2. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy:  

- Phối hợp tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện việc học tập, quán 

triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của các văn kiện 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
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- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 

và triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị mình. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các 

huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi báo cáo kết quả tổ chức học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban 

Tuyên giáo Trung ương./. 

  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,     

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể 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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