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KẾ HOẠCH 
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW,  

ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển  

Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 15-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng 

kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 15-

NQ/TW như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong Đảng, trong 

nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm đầu não 

chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh 

tế và giao dịch quốc tế; vùng động lực phát triển của đồng bằng Sông Hồng và cả 

nước; cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà 

Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng; phương thức 

quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. 

- Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, 

nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.  

- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 15-NQ/TW được phối hợp thực hiện theo kế hoạch của tỉnh. 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 

tài liệu học tập, cơ sở, vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện quán triệt theo kế 

hoạch đề ra. 
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II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, HÌNH THỨC, THỜI GIAN HỌC TẬP 

QUÁN TRIỆT  

1. Nội dung: Quán triệt nội dung, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị. 

- Quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia góp 

phần xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. 

(Nghị quyết số 15-NQ/TW đã được Văn phòng Tỉnh ủy sao gửi đến các 

huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc). 

2. Hình thức, thành phần học tập 

2.1. Cấp tỉnh 

2.1.1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW tại Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 - Thành phần: Các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố (theo thành phần triệu tập Hội nghị 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). 

2.1.2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Nghị quyết số 15-NQ/TW tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ (Thực hiện trong quý 

III/2022).  

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Thành phần: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ 

động triệu tập các thành phần còn lại theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW của Ban 

Tuyên giáo Trung ương. 

2.2. Cấp huyện và tương đương 

2.2.1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW tại Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ cấp huyện. 

- Báo cáo viên do Thường trực huyện ủy phân công. 

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành 

phố; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 

trực thuộc huyện và tương đương; một số thành phần khác do Ban Thường vụ 

huyện ủy, thành ủy quyết định. 

2.2.2. Lồng ghép việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW tại hội 

nghị báo cáo viên định kỳ. Báo cáo viên do Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc phân công. 

2.3. Các tổ chức cơ sở đảng (kể cả chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Đảng bộ bộ 

phận): Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW lồng ghép vào nội dung sinh 

hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

3. Thời gian: Tổ chức học tập, quán triệt hoàn thành trong quý III/2022. 
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III. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW 

TRONG NHÂN DÂN 

1. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào những nội dung, 

giải pháp của Nghị quyết đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội, các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động văn hóa... Chú 

trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản, những quan điểm, mục tiêu đã được 

xác định trong Nghị quyết. 

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền nội dung của Nghị quyết, tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 

quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong tình hình mới 

nói chung và việc phát triển Thủ đô nói riêng; tuyên truyền việc xây dựng Thủ đô 

thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xứng đáng là trung tâm 

lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; quá trình xây dựng và 

phát triển “Thủ đô vì hòa bình”, “Thủ đô sáng tạo”; yêu cầu phát triển, quản lý 

Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW 

tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị báo cáo viên định kỳ; Chỉ đạo 

các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 

số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban 

Tuyên giáo Trung ương theo kế hoạch. 

2. Văn phòng Tỉnh ủy: Chuẩn bị Hội trường, các điều kiện cần thiết (theo 

đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để phục vụ quán triệt Nghị quyết số 15-

NQ/TW tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

3. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Nghị quyết số 15-NQ/TW bảo đảm tiến độ thời gian. 

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, 

quán triệt, tuyên truyền và việc triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả tổ 

chức học tập, quán triệt. 

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

4. Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan báo 

chí thường trú trên địa bàn tỉnh: Chủ động đưa tin, bài phản ánh tình hình học 

tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.   
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Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị sau 

đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương 

theo kế hoạch. 

 

Nơi nhận:   
- Ban Tuyên giáo Trung ương (Báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,  

- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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