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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt  

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

-----    

 

 Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/BTGTW, ngày 07/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau 

đây viết tắt là Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII); Công văn số 4343-CV/BTGTW, 

ngày 21/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thay đổi thời gian Hội 

nghị Trung ương 6, khóa XIII; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị 

Trung ương 6, khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 

cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị 

Trung ương 6, khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa 

XIII trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình 

hành động triển khai thực hiện các văn kiện cụ thể, thiết thực và hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các 

văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII phải được tiến hành bài bản, khoa học, 

tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tổ chức Hội 

nghị bảo đảm yêu cầu trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.  

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

chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, kỹ thuật đường truyền để kết nối với 

điểm cầu của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm thông suốt giữa các điểm cầu trong 

quá trình diễn ra Hội nghị. 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Hình thức và thời gian tổ chức   

- Hình thức Hội nghị: Tham gia Hội nghị trực tuyến do Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư tổ chức. 

- Thời gian: 2,5 ngày (trong đó, 02 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt; 0,5 
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ngày dành cho việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết). Cụ 

thể, từ 8h00’, thứ Hai, ngày 05/12/2022 đến 11h00’, thứ Tư, ngày 07/12/2022 (buổi 

sáng bắt đầu từ 08h00’, buổi chiều bắt đầu từ 14h00’). 

- Thời gian kiểm tra kết nối đường truyền và trang trí khánh tiết Hội nghị: 01 

buổi (bắt đầu từ 15h00', Chủ nhật, ngày 04/12/2022). 

2. Chương trình Hội nghị toàn quốc 

2.1. Ngày thứ nhất: Ngày 05/12/2022.  

- Buổi sáng, từ 08h00’ - 11h30’ 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Hội nghị.  

+ Chuyên đề 1: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt. 

- Buổi chiều, từ 14h00’ - 16h30’ 

+ Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của 

Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 

truyền đạt. 

2.2. Ngày thứ hai: Ngày 06/12/2022.   

- Buổi sáng, từ 08h00’ - 11h00’  

+ Chuyên đề 3: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt. 

- Buổi chiều, từ 14h00’ - 16h50’ 

+ Từ 14h00’ - 15h30’, Chuyên đề 4: “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ 

viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. 

+ Từ 15h30’ - 15h45’: Nghỉ giải lao. 

+ Từ 15h45’ - 16h30’, Kết luận Hội nghị: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 

+ Từ 16h30’ - 16h50’, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị: Đồng chí 

Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

3. Tài liệu Hội nghị 

- Chương trình Hội nghị; 

- Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; 

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (dùng 

cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); 

- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (dùng cho 

cán bộ, đảng viên ở cơ sở); 
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- Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 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 báo cáo viên tại Hội nghị (nếu có). 

4. Makét phông Hội nghị (nền đỏ, chữ vàng) 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC 

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT   

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

KHÓA XIII 

                           …………, ngày 05 - 07 tháng 12 năm 2022 

 III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ 

1. Điểm cầu của tỉnh: Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 18, 

đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

2. Thành phần tham dự Hội nghị 

2.1. Thành phần dự Hội nghị cấp tỉnh 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đồng chí bí thư các 

huyện ủy, thành ủy dự tại điểm cầu của các huyện, thành phố); lãnh đạo (trưởng, 

phó) các ban, sở, ngành tỉnh và tương đương; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của 

Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên 

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các cơ 

quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh). 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ, nguyên lãnh đạo Quân khu 1 qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, hiện nay đang sinh 

sống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (riêng các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Thành ủy Lạng Sơn qua các thời kỳ nghỉ hưu tại 

Thành ủy Lạng Sơn tham dự tại điểm cầu do Thành ủy Lạng Sơn tổ chức). 

- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy:  

+ Đảng bộ: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, gồm: Các 

đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, 

đơn vị trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên của đảng bộ. 

+ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các 

ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối, Hội Cựu 

chiến binh Khối các cơ quan tỉnh. 
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2.2. Thành phần Hội nghị cấp huyện và tương đương 

Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc huyện và tương 

đương; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn; 

đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc; bí thư, phó bí thư 

các chi, đảng bộ trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo ban tuyên giáo, giảng viên trung tâm chính trị 

các huyện, thành phố; bí thư chi bộ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung 

học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, thành phố và tương đương; một số cán 

bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu (các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên lãnh đạo Quân khu 1 qua các thời kỳ, các đồng chí 

nguyên uỷ viên ban thường vụ cấp huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, hiện nay 

đang sinh sống trên địa bàn) và các đối tượng khác do cơ quan, đơn vị quy định.  

2.3. Thành phần Hội nghị cấp xã và tương đương 

- Toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; cán bộ xã, phường, thị trấn và 

một số đại biểu quần chúng ưu tú của đảng bộ, chi bộ tham dự hội nghị.  

- Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, thường trực các huyện ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc, các xã, phường, thị trấn quyết định triệu tập thành phần dự 

hội nghị khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép. 

2.4. Đối với những đối tượng chưa được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị 

quyết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ 

chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức phù hợp, bảo đảm 

tất cả các đối tượng đều được tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Báo cáo viên là đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên hoặc các đồng chí 

báo cáo viên đã được nghiên cứu, quán triệt tại các hội nghị do Trung ương, Tỉnh 

ủy, huyện ủy, thành ủy tổ chức. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức, xây dựng 

chương trình Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại 

điểm cầu cấp tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan 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. 

- Ban hành văn bản thông báo nội dung tổ chức Hội nghị tới các huyện uỷ, 

thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; phân bổ tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập cho các 

đảng bộ; theo dõi Hội nghị và phát tài liệu ở điểm cầu cấp tỉnh. 

- Ban hành Hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập, 

quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII theo kế hoạch. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; tham mưu tổng hợp 

dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, 
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học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết toàn tỉnh, gửi dự thảo báo cáo về 

Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 10/01/2023. 

2. Văn phòng Tỉnh uỷ 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội 

nghị cấp tỉnh. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn mời đại biểu dự 

Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh; công văn mời và đón tiếp các đồng chí nguyên lãnh 

đạo tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên lãnh đạo Quân khu 1 qua 

các thời kỳ đã nghỉ hưu, hiện nay đang sinh sống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

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

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 

chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền kết nối với điểm cầu của 

tỉnh; triển khai chương trình Hội nghị trực tuyến theo kế hoạch. Triệu tập, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc các đại biểu ở các điểm cầu theo đúng thành phần, bảo đảm thực 

hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết. Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết  

trước ngày 05/01/2023 về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để  

tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo kế hoạch.  

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.   

5. Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm 

Kinh doanh VNPT-Lạng Sơn: Cử cán bộ, chuẩn bị trang thiết bị, kỹ thuật, đường 

truyền trực tuyến phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt tại điểm cầu các cấp. 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban đảng, đảng đoàn, ban 

cán sự đảng; các cơ quan, đơn vị báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có) về 

Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 

kịp thời xử lý, tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo kế hoạch. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Trung ương Đảng,     (Báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

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

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

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

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Nhân dân, TTXVN, Báo Tiền phong, Báo Công 

luận, VOV thường trú tại Lạng Sơn,  

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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