DANG BO KHOI CAC CO QUAN vA
DOANH NGIW TINH QUANG NThH
BANG UY SO NONG NGHIP vA PTNT

PANG CONG SAN VIT NAM

S: /I42 -KR/PU

Hg Long, ngày 4'tháng 5 nàm 2022

ICE HOACH
To chfrc hi ngh h9c tip, quán trit Phát biu ella Tong BI thu Nguyn Phil
Tr9ng ti bui lam vic vói Ban lãnh do tinh Quãng Ninh nhãn dp thám
Quãng Ninh ngày 06/4/2022; Nghjquyt st 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 dlla
Bc Chinh trl va Ke hoch thirc hiçn cua Tinh uy; Quy dnh so 56-QB/TW
ngày 08/02/2022, Kt Iun s 34-KL/TW ngày 18/4/2022, Thông báo Kt Jun
s 12-TB/TW ngày 06/4/2022 ella B ChInh tn; Ngh quyt s 09-NQITU ngày
05/02/2022; CM thj s 23-CT/TU ngày 10/02/2022 cüa Ban Thir?ng vial Tinh uy
Thirc hin K hoach s 1 60-KHITU ngày 23/4/2022 cüa Tinh üy Quàng Ninh,
K hoch s 72-KH/DUK ngày 25/4/2022 cüa Pang üy Khi các Co quan và doanh
nghip tinh v t chüc hi nghj hçc tp, quán trit và trin khai thirc hin Phát biu
cña Tng BI this Nguyn Phü Tr9ng tai bui lam vic vói Ban lath do tinh Quãng
Ninh nhân dip thàm Quâng Ninh, ngày 06/4/2022; Nghj quyêt s 10-NQ/TW ngày
10/02/2022 cüa BO ChInh tn và K hoach thirc hin cña Tinh Uy; Quy djnh s6 56QD/TW ngày 08/02/2022, Thông báo kt lu,n s 12-TB/TW ngày 06/4/2022 cüa
B ChInh tn; Nghj quyêt so 09-NQ/TLJ ngày 05/02/2022 và Chi thj s 23-CT/TU
ngày 10/02/2022 cña Ban ThiRng vi Tinh üy; Pang üy Sâ Nông nghip và Phát
trin nông thôn xây drng k hoch hçc tip, quán trit cii th nhu sau:
I. MI,JC BICH, YEU CAU
1. Miic dIch
- Các cp üy t chüc hc tap, quán trit Phát biu cüa Tng BI this, cac nghj
quyt, quy ctjnh, chi thj, kt 1un cüa Trung uang và cüa Tinh üy phü hqp vói thirc
tin cüa co quan, don vj.
- Yêu cu mi can b, dàng viên; tnrâc ht ngui dung du cp üy, co quan,
don vj tIch crc, chü dng hçc t.p, hiu rô, dy dü các ni dung co bàn Phát biu
cüa Tng BI this, các nghj quyt, quy djnh, chi thj, kt lun cüa Trung isong và cüa
Tinh üy.
2. Yêu cu
- Vic th chirc h9c tap, quán trit phài thi& thc, hiu qua, tit kim, lira chon
hInh thüc phll hçip. Trong hc tap, quán trit cn thão lu3n thng nh.t quan dim
chi do, nhUng chü truong, djnh huóng 1&n nêu trong Phát biu cüa Tng BI this,
các nghj quyt, quy djnh, chi thj, k& lutn cüa Trung ixong và cUa Tinh üy.
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- Dng chi bI thu cp üy trrc tip chi dao cong tác quán trit, tuyên truyên
Phát biu cüa Tng BI thu, cac nghj quyt, quy djnh, chi thj cüa Trung ixong và cüa
Tinh Uy tai co quan, ckin vj.
- Riêng Phát biu cüa Tng Bi thu, yêu c.0 cp üy các chi, dàng b b ph.n
trirc thuc phi hçip vri thu tru&ng co quan quán trit sâu rng dn tAt ca toàn th
can ho, dâng vien, doan viên, hOi viên, qu.n chüng; dng thii, chü dng, tIch crc,
sang tao trong trin khai t chic hiu qua.
II. NQI DUNG A HINH THU'C TRIEN KHAI
1. Ni dung h9c tp, quán trit
- Phát biu cUa Tng BI thu Nguyen Phñ Trçng tai bui lam vic vói Ban lãnh
dao tInh Quáng Ninh nhân djp thäm Quãng Ninh, ngày 06/4/2022.
- Nghj quyêt s 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa B Chinh trj v djnh huàng
chin hxçic dja chAt, khoáng san và cong nghip khai khoáng dn näm 2030, tm
nhIn dn näm 2045 và K hoach trin khai thuc hin cUa Tinh Uy.
- Quy djnh s 56-QD/TW ngày 08/02/2022 cña B ChInh trj v vic thrc hin
quy ch phi hqp gifta các Co quan kim soát tài san, thu thp.
- Kt lun s 34-KL/TW ngày 18/4/2022 cüa B Chinh trj ye chiên lugc kim
tra, giám sat cüa Dãng dn nàm 2030.
- Thông báo kt 1un s 12-TB/TW ngày 06/4/2022 cüa B ChInh trj v tip
tVc tang cu?ng sir lãnh dao cüa Dâng di vói cong tác phông, chng tham nhüng,
tiêu C1TC.
- Nghj quyt s 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 cüa Ban Thung vii Tinh üy v
Chuyên di s toàn din tinh Quâng Ninh dn nàm 2025, djnh huóng dn näm 2030.
- Chi thj s 23-CT/TU ngày 10/02/2022 cüa Ban Thu&ng vi Tinh Uy v vic
tang cu?mg sr lãnh dao cüa Dãng trong thirc hành tit kim, chng lang phi.
2. HInh thfrc
- Dâng üy sâ t chüc hi nghj trirc tip h9c tip, quán trit cho các dng chI
Uy viên Ban ChAp hành Dãng b s.
- CAp üy các chi, dâng b b ph.n trirc thuc th chirc hi nghj h9c tap, quán
trit tâi tAt ca can b, dàng viên cüa chi, dãng b theo hInh thüc phü hqp. Báo cáo
viên là bi thu cap üy.
Thai gian: hoàn thành trong tháng 5 nám 2022.
III. TO CHII'C TH1)C HIN
1. Giao Tuyên giáo Dâng üy chü trI, phi hçip vâi Van phông Dáng üy sâ t
chüc hii nghj trirc tip h9c ttp, quán trit cho các dng chi Uy viên Ban ChAp hành

3
Dàng b sâ v Phát biu cüa Tng BI thu, dang tài các tài 1iu h9c ttp (trir van bàn
mat) trên Cng Thông tin din tr thành phn cUa So; Theo döi, don d6c vic th
chüc hçc tip, quán trit Phát biu cüa Tng BI thtr, Nghj quyt s 1 O-NQ/TW, Quy
djnh s 56-QDITW, K& 1un s 34-KLITW, Thông báo k& 1u.n s 12-TB/TW,
Nghj quyt s 09-NQ/TU, Chi thj s 23-CT/TU.
2. Cp üy các chi, dãng b bO phn, các doàn th trrc thuOc chi dao, t chüc
h9c tap, quán trit Phát biu cüa Tng BI thu, Nghj quyt s 1O-NQ/TW, Quy djnh
s 56-QD/TW, Kt 1un s 34-KL/TW, Thông báo kt 1un s 12-TB/TW, Nghj
quyt s 09-NQ/TU, Chi thj sé 23-CT/TU tOi can b, dâng viên, CCVC-LD, doàn
viên, hi vién ti Co quan, don vj. Báo cáo kt qua hçc tp v Dâng üy sO trlthc
ngày O3/6/2O22.,
Ncii nhân:
- DUK CCQ&DN tinh (báo cáo),
- BTG DUK (tong hqp),
- Các dlc Uy viên BCH Dãng b so,
- Các Doàn the trrc thuc thirc hin),
- Các DBBP, CB trirc thuc (thrc hin),
- Luu: VPDU.
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