
      
   UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /KH-PGDĐT Cần Giuộc, ngày 14 tháng  4  năm 2021

KẾ HOẠCH 
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

                                             

 Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện 
Cần Giuộc về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai  thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phòng Giáo dục và đào tạo huyện xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán 
triệt, tuyên truyền và triển khai  thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng năm 2021như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, các đơn vị trường học và 
mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt 
lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực 
hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động 
trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn đội ngũ.

2. Yêu cầu
- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, 
bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán 
bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đều được học tập, quán triệt, nắm 
vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; 
kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, người đứng đầu 
các đơn vị trường học trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về 
chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng.

- Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 
khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch.
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- Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến 
hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh 
động.

- Trên cơ sở hướng dẫn Huyện ủy, từng Chi bộ trường học xây dựng kế 
hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đơn vị.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC 
TẬP

1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng: 
- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 
- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện 

trình Đại hội XIII của Đảng; 
- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác 
xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng).

2. Đối tượng, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc; và các 

chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
- Phương thức học tập, quán triệt: học trực tuyến.
3. Tham khảo các tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
- Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
- Tài liệu những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng . 
III. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN 

TRUYỀN NGHỊ QUYẾT
3.1 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến; điểm trung tâm 

đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo kết nối với các điểm cầu tại các trường. Mời 
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Thường trực Huyện ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị nghiên cứu, 
học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường lập danh sách toàn thể CB, VC, người lao 
động tham gia lớp học; tạo điều kiện thuận lợi để CB, VC, người lao động tham 
gia bồi dưỡng đạt kết quả tốt;  

- Mời Báo cáo viên: Do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ 
trách hoặc Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối văn hóa - xã hội, Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trực tiếp làm báo cáo viên.

3.2 Đối với các trường trực thuộc huyện (50 trường): 
- Thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình 

tham gia học đầy đủ.
- Chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho lớp học.
Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức kiểm tra phương tiện kỹ thuật, 

đường truyền hoàn thành trước 16 giờ, ngày 24/04/2021 để  đảm bảo thông suốt 
phục vụ học tập. 

3.3. Thời gian học tập
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/4/2021 (Chủ nhật).

Do đây là buổi học tập trực tuyến, có sự tham dự, khai mạc của Thường 
trực Huyện ủy, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường yêu cầu cán bộ, giáo viên 
và nhân viên phải có mặt tại phòng họp trực tuyến của đơn vị trước 30 phút để lấy 
danh sách và ổn định tổ chức lớp học. 

- Địa điểm: Phòng họp của đơn vị trường.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng 
các trường thông báo đến cán bộ, giáo viên và nhân viên được biết và thực hiện 
nghiêm túc, đảm bảo theo dõi học tập theo thời gian quy định./.
                                                                          

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG
     Nơi nhận:

- Ban Tuyên Giáo HU;
- Như trên;
- Lưu: VT, TH, T/Ph.

       
             Lương Bá Tuệ
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Buổi sáng: Ngày 25/4/2021 (từ 8 giờ)
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy (đ/c Bí thư Huyện Ủy)
3. Triển khai các Chuyên đề
3.1. Chuyên đề 1: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Báo cáo viên; 
đồng chí Lương Bá Tuệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

3.2. Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành 
Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng - Báo cáo viên; đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó 
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Buổi  chiều: Ngày 25/4/2021 - Báo cáo viên; đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm, 
Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

3.3. Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 

3.4. Chuyên đề 4: Về công tác quốc phòng - an ninh.
4. Phát biểu bế mạc Hội nghị.
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