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Nghiên cfru, h9c tap, quán triêt và trin khai thçrc hin Kt 1un,
Quy dlnhcüa Hi ngh 1n thir hr Ban Chap hành Trung u'o'ng Bang (khóa XIII);
to chirc dt sinh hoit chinh trl ye xay dirng, chinh don Bang va hç thong chinh tr!
Thirc hin Kt 1un s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hânh
Trung uoiig Dãng khoa XIII ye day mnh xây drng, chinh don Bang và h thng
chInh trj; kiên quyêt ngän chn, day lüi, xr 1 nghiêm can b, dáng viên suy thoái
ye tu tu&ng chInh trj, dçi.o due, lôi song, biu hin "tii din bin", "tir chuyn hoá";
Quy djnh so 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 v nhttng diêu dáng viên không duçic
lam; Kê hotch so 03-KH/TW, ngày 01/12/202 1 ca BO ChInh tr ye thirc hin Kêt
1un so 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Hthng dan so 37- HD/BTGTW, ngày
11/01/2022 cüa Ban Tuyên giáo Trung ucmg ye nghiên c11u, hçc tap, quán trit Va
triên khai th%rc hin Kêt 14n, Quy djnh cüa Hi nghj lan th tu Ban Chap hânh
Trung uang Bang (khóa XIII); to chüc dçit sinh hot chInE tr ye xây dmg, chinE
don Bang và h thông chInh trj
I. MJC IMCH, YEU cAu
1.MiicdIch
- Giüp cap üy, to chrc dâng các cap chi do xây dmg kê hoach, hu&ng dan
tO chüc nghiên ciiru, h9c tap, quán trit nghiêm the Kêt 1un, Quy djnh cüa Ban
Chap hành Trung ucmg Bang (khóa XIII) tir Thành phô den cc s; tO chüc dcTt sinh
hot chInh tr sâu rng trong toàn Bang và h thông chInh trj ye xây dimg, chinE
don Bang và h thông chInh trj.
- Nâng cao nhn thiirc, trách nhim, quyêt tam chInh tr, tinh than tir giác,
guang mu cüa các cap ñy, to chüc dáng, co quan, dcm vi, can b, dàng viên, cong
chiirc, viên chüc, doàn viên, hi viên; triên khai thc hin dông b, hiu qua Ket
lu.n, Quy djnh cüa Hi nghi. Trung ucing 4 (khóa XIII).
2. Yen cu
- Cong tác to chuc nghien cüu, h9c tap, quán trit, tuyên truyén và triên khai
thrc hin Kêt 1un so 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (Kêt 1uQn sO 21), Quy djnh sO
37-QD/TW, ngây 25/10/202 1 (Quy dnh so 37) cüa Hi nghj Trung uang 4 (khóa
XTII) va to chüc dçit sinh hot chInh tr ye xây drng, chinE don Bang và h thông
chInh trj phãi duc tien hành khân truo'ng, nghiêm tilic, chat 1ung, hiu qua, báo
dam các quy djnh ye phông, chông dch COVID-19. Cap üy, to chüc dáng, nguii
dung dâu các cap chu trách nEim ye chat 1ung to chuc nghiên eiu, hçe tap, quán
trit, b sung Chucmg trInh hanh dng thirc hin Ket lun so 21 & tCmg cap yà to
chuc dçt sinh hoat chInh trj.
- Vic t chuc, triên khai thirc hin Kêt 1un, Quy djnh phai ké thüa ket qua,
kinh nghim trong cOng tác xây dirng, chinh don Bang th&i giari qua, bão dam thirc

cht, hiu qua, tuyt di không duçic hInh thüc, chiêu 1. Tang cuing don dôc,
kim tra, giám sat vic tO chrc thirchin.
- Tto buic chuyn biên sâu sac, rng râi trong nhn thirc và hành dng, khäc
phgic trit dê bnh hInh thiiic; nguôi dung dâu cap ñy, chInh quyên, dja phuong, Co
quan, don vj guong mâu thirc hin truc. The hin tinh than nghiêm tüc và quyêt
tam cao cüa toàn Dàng và h thông chinh trj.
II. NQI DUNG, DO! TUNG, H!NH THI5'C, THI GIAN IIQC TP
QUAN TRIET
1. V ni dung và tãi 1iu nghiên cfru, h9c tp, quán trit
1.1 V n3i dung nghiên cá'u, hc tip, quán trit
- Kt 1un sO 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 "Vê day mnh xây dimg, chinh
dn Dãng và h thng chInh trj; kiên quy& ngän chn, dy lñi, xü 1 nghiêm can
bô, dãng viên suy thoái v tu ttthng chInh trj, dto düc lOi song, biêu hin "tir diên
bin", 'ti,r chuyn boa".
- Quy djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 ye nhüng diêu dãng viên không
ducic lam.
- Kê hoch sO 58- KH/TU, ngây 21/01/2022 cüa Thành üy ye thirc hin Kêt
luân s 21- KL/TW HOi nghj lan thir tu Ban Chap hànhTrung uong Bang (khóa
XIII) ye day manh xây dimg, chinh don Bang và h thông chjnh tr; kiên quyêt
ngän chin, dy lüi, xü 1 nghiêrn can b, dáng viên suy thoái ye tu tuóng chinh trj,
do due, 1i sng, biu hin "tir din biên", "tu chuyên hóa".
1.2. Tài 1iu H5i nghj
- Tài 1iu nghiên cuu các van kin Hi nghj lan thu 4 Ban Chap hành Trung
uong Bang khóa XIII (Dàng cho can bó chi chót Va báo cáo vien,);
- Tài 1iu h9c tp các van kin Hi nghj lan thu 4 Ban Chap hành Trung
ucing Bang kbóa XIII (Dung cho can b5, dáng viên 6' cci so);
- Tài 1iu hOi - dáp ye các van kin Hi nghj lan thu 4 Ban Chap hành Trung
uong Bang khóa XIII (DImg cho doàn viên, hi viên các to cha'c chInh ti-i - xa h5i
Va tuyên fruyén frong nhán dan).
2. V di tuç'ng, hlnh thüc nghiên cüii, hQc tp, quán trit
2.1. Dôi twçing
Can b, dàng vien, cong chuc, viên chuc, doàn viên, hi viên cüa Mt trn
TO quOc Vit Nam và các to chuc chinh trj - xã hi các cap.
2.2. Hmnh thá'c nghiên cfru, hçic tIp, quán trit
- KOt hçip nghiên cuu, h9c tap, quán trit tai hi nghj vi tir h9c, t1r nghiOn
c1ru cüa can b, dàng vien.
- Hi ngh4 cho phOng viCn báo chI; di biOu van ngh si', trI thuc theo hinh thuc
phühcip.
- Hi nghj do các qun, huyên, thi üy, dâng üy khôi, tnrc thuQc chi do to chuc bang
hInh thuc phü hçip (trrc tuyên hoc trirc tiêp) cho t1rng doi turçlng cii th co sà, nhttng can
b, dng vien, cong chuc, viên chuc chua duyt tham gia h9c tp t?i Hi ngh can b toàn
Thinh phô do Thànhñy tO chOc ngày 18/11/2021.
3. Thôi gian t chüc cãc hi nghj
3.1. H3i nghj do Ban Tuyên giáo Than!, üy cliü trI, phi hpp vó'i cdc co'
quail, don vj lien quan to chá'c
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- Ban Tuyén giáo Thãnh Uy chU trI, phi hqp vi các co quan, dan vi có lien
quan to chüc Hi nghj nghiên cru, h9c t.p, quán trit Kêt 1un, Quy djnh cüa Hi
nghj Trung uang 4 (khóa XIII) cho phóng viCn các Ca quan báo chI, xuAt ban; dai
biêu vn ngh si, trI thüc.
- Thôi gian nghiên cüu, hçc tsp, qun trit: V2 ngày; hoàn thành trong thong 02/2022.
3.2. Hui nghj do cdc qi41n, huyên, thi üy, ctáng üy fryc thu3c Thành üy chi'c
- Các qutn, huyn, thj ui', dãng u' triic thuc Thành ñy chi dio t chirc
nghiêm tüc, hiêu qua các hii nghi nghiên ci'ru, h9c tap, quán trit Kt 1un, Quy
djnh cüa Hi nghj Trung ucmg 4 (khóa XIII) cho t1rng dôi tuçYng cii the, nhftng can
b, dàng viên chua duc tham gia h9c tp ti Hi nghj can b toàn Thãnh ph bng
hInh thirc phU hçp (trçrc tuyên ho.c trrc tiêp).
- Trên cosâ các chuyên dê chung, các dan vj biên soan các chuyên d phü
hçp vth trng dôi tucmg ci the dê nghiên cüu, hc tap. Dông chI bI thu cp
ngui dimg dâu các Ca quan, dan vj trVc tiêp lam báo cáo viên.
- Thñ gian nghiên cüii, hçc tsp, qun trit: V2 ngày; hoin thành trong thng 02/2022.
3.3. DOi vói Bang ctoàn Mt fran TO quoc J'?t Nwn thàj,h phô Ha N3i và các t(
c/thcch,'nh frj-xâhôi
- Dáng doàn Mt trn To quôc Vit Nam thành phô Ha Ni và các to
chirc chInh trj - xã hôi can cir Kêt lun, Quy djnh cüa Hi nghj Trung uang 4
(khoá XIII) và cac tài
do Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI biên son, to
chirc hc tap, phô biOn sâu, rng den trng doàn viên, hi viên; to chirc các hi
nghj nghiên cüu, h9c tap, quán triêt cho nhüng dOi tuçing chua duç'c hçc tp
bang các hInh thiirc phü hp.
1/2 ngày; hoàn thành trong tháng 02/2022.
- Thai gian nghiên ciru, h9c tap, quán
4. Bo sung ni dung thtyc hiçn Ket tun so 21-KL/TW vao Chirong trinh
hành dng thirc hin Nghj quyêt Dii hi XIII cüa Bang
- Các quQtn, huyn, thj ñy, ban can sr dáng, clang doân, dâng üy trurc thuc
Thành phô bô sung, lông ghép ni dung thc hin Kêt lu.n vào Chuang trInh hành
dng thrc hin Nghj quyet Dri hi XIII cüa Dãng nghiem tüc, thiêt thiic; có sir
phân cong trách nhim lAnh dto, chi do cii the rO rang, chat chë; tránh hInh thüc.
xây
Chi dto chInh quyên, Mt trn To quôc và to chüc chInh trj - xã hi cüng
mirth bao dam thiêt thuc, hieu qua
dung kê hoach thisc hien Kt luân cua
üy, ngu?i dirng dâu chInh quyen, Mtt tr.nTô quOc vâ
- DOng chI bI thu
chi dao kiêm tra, giám sat vic to chirc quán
các tO chüc chInh trj - xã hti cac
trit, triên khai thrc hin Kt 1un; kjp thai chân chinh nhrng dja phucmg, cci quan,
dan vj thrc hin chua tot. Dua kêt qua thirc hin Két lun thành tieu chI dánh giá
üy, chInh quyên, ca quan, dan vt, bI
tp the
hang näm và Ca thim k' dôi
ñy và nguai dung dâu.
thu,
5. Tuyên truyên, phô biên Kêt 1un, Quy djnh ella Hi nghj Trung urong 4
(khóa XIII) trong các tang
nhân dan
- Các cp üy chi dao t chrc clang ca so day mnh vic tuyên truyên, phô
bin trên các phuang tin thông tin dii chting, qua sinh hort cüa Mrt trn To quOc
và các tO chüc chInh trj - xã hi...
to
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Các ca quan báo chI, truyn thông cüa Thành phô chü dng xây drng kê
hoach, có chuyên trang, chuyên m1c phô biên, tuyên truyên sâu rng Kêt 1un,
Quy dnh cüa Hi nghj Trung uang 4 (khóa XIII).
III. TO CH(J'C BçT SINH HOAT CHIINII TRI yE XAY DIING, CIIiENII
DON BANG vA i]i THÔNG CHiNH TRI
1. Ni dung dçrt sinh hoit chInh trj
Dot sinh hot chinh trl ye xây dirng, chinh don Dàng và h thông chInh trj
duoc trin khai sâu rng ti'r Thành phô den co si vi chü dê "Tt soi, t4 sü'a", tp
trung vào các ni dung chü yêu sau:
1.1. Quán trit quan dirn cong tác xây dçmg, chinh don Dáng dâ duc Dàng
ra trong các k' dai hi, hi nghj Trung uo'ng, nhât là tü Hi nghj Trung uang 3
(khoa VII) nàm 1992, Hi ng1i Trung uang 6 lan 2, (khoa VIII) näm 1999, Hi
nghj Trung uong 4 khóa XI, khóa XII và Hi nghj Trung uang 4 khóa XIII.
1.2. Quán trit, tháo lun, lam rô nhttng ni dung mói cüa Hi nghj Trung
uang 4 (khóa XIII):
- Ni dung tu tumg chi dao và phm vi sâu rng hcm: Quy rnô xây dirng,
chinh dn Dàng dUOC m rng, không chi trong Dàng ma câ h thông chinh trj;
không chi di vói dàng viên và các cap uS', to ch(rc dáng ma con m rng ra Ca dôi
vfi can b, cong chirc, viên chrc, các cap chinh quyên, các ca quan, dan vj trong
toàn h thng chinh trj, nhât là i các Ca quan thirc thi pháp lut, nh&ng ngui có
chüc, cO quyên, thftng nai có lien quan den dc quyên, dc igi, kê cá các ca quan
có chüc näng phOng, chông tham nhüng, tiéu circ.
- Mic tiêu CtUqC xác dnh lan nay cao han, s7t thrc và phü hçip han vâi tInh
hInh mdi: Không chi ngàn chn, dy lüi ma phài day mnh cong tác xây dirng,
chinh don Dâng và h thông chinh trj di vào nên nep. Kiên quyêt dâu tranh chông
chü nghTa Ca nhân - nguOn gOc cüa tham nhüng, tieu cvc; ngän chin, day lüi, xi:r iS'
nghiêm nhüng can b, dàng viên suy thoái ye tu tiing chInh trj, dao dcrc, lOi song,
có biêu hin "tçr din biên", "tir chuyên hoá"; kêt hçp chit chë, hài hOa gitra "xây"
và "chOng", xay là thim vu ca bàn, chien lugc, lâu dài; chOng là nhim vi,i quan
trng, thumg xuyen, cap bach.
- BO sung, lam rO, dông b mt so nhim v11, bin pháp trong thi gian tth ye
cOng tác chinh trj, tu tu&ng, tir phê bmnh và phê binh; ye ca chê, chInh sách; ye
kiem tra, giám sat, k5' lutt dáng; ye phát huy vai trO cüa Nlhân dan và Mt tran To
quôc, các to chi'xc chinh trj - xã hi. DOng thôi, bô sung, nhân mtnh nhóm nhim
v11, giài pháp ye "Tip trung xay dirng di ngQ can b các cap, nhât là cap chiên
luo'c yà ngi.thi diirng dâu gàn vi dOi iix'ñ, sap xêp to chirc, b may cüa h thông
chInh trj tinh g9n, hot dng hiu 1?c, hiu qua".
1.3. Phâi nhn thirc that day dü và sâu sac miTc dIch, S' nghTa, yêu câu, ni
dung Kêt luân s 21 cüa Ban Chap hành Trung uang Dàng ye day mnh xây dung,
chinh don Dâng và he thông chInh trj; kiên quy& ngän chn, dy lüi, xir 1 nghiêm
can b, dàng vien suy thoái ye ta tuàng chinh tn, do dic, lOi song, biêu hin "tçr
din biên", "tr chuyên hoá"; Quy dijnh sO 37 cüa Ban Chp hành Trung wing Dáng
ye nhüng diêu dàng vien khOng duçrc lam; Bài phát bieu cüa Dng chI Nguyn Phii
Tr9ng, Tong BI thu Ban Chap hành Trung wing Dàng ti Hi nghj can b toàn
quôc quán trit, tniên khai thrc hin Nghj quyêt Hi nghj Trung uang 4 (khoá XIII)
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v dy manh xây drng, chinh dn Bang; các quy djnh, kt 1un cüa Ban Chp hành
Trung uang, B ChInh trj khoá XIII nhu: Quy djnh so 22-QD/TW, ngày 28/7/202 1
cüa Ban Chap hành Trung rnmg Bang ye cong tác kiêm tra, giám sat và kST luat cüa
Dãng; Quy djnh so 24-QD/TW, ngày 30/7/2021 cüa Ban Chap hành Trung uang
Dàng ye thi hành Diêu 1 Bang; Quy djnh so 41-QD/TW, ngày 03/11/2021 cüa B
ChInh trj ye vic mien nhim, t1r chrc dOi v&i can b; Kêt 1un sO 01-KL/TW,
ngày 18/5/2021 cüa Bô Chinh trj ye tiêp tçic thirc hin Chi thj so 05-CT/TW ngày
15/5/2016 cüa B ChInh trj khóa XII "Vê day minh h9c tQp và lam theo tu tu&ng,
dao dirc, phong cách Ho ChI Minh"; Kêt 1un sO 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 cUa
B ChInh trj ye chü trucmg khuyên khIch và bào v can b nàng dng, sang tao vi
lçii Ich chung; Trong qua trInh triên khai các van bàn cüa Trung uong gàn vói thirc
hiên các v.n bàn cüa Thành üy khoá XVII d ban hành: Kê hoach so 58- KH/TU,
ngày 21/01/2022 cüa Thành üy ye thirc hin Kêt 1u.n so 21- KL/TW Hi nghj lan
thu tu Ban Chap hãnh Trung uo'ng Bang (khóa XIII) ye day manh xây dmg, chinh
don Bang và h thông chInh tr; kiên quyêt ngãn chn, day hi, xir 1 nghiêm can
b, dang viên suy thoái ye tu tithng chInh trj, dao düc, lôi song, biêu hin "tçr din
biên", "t1i chuyên boa"; Nghj quyêt s 04 -NQ/TU, ngày 31/5/2021 ye "Tsp trung
xây drng và nâng cao chat h.rcng di ngü can b các cap nbim k 2020-2025 và
nhtrng 11am tiêp theo"; Quy djnh so 04-QD/TU, ngày 11/8/2021 cüa Thânh Uy ye
Quãn 1 cánb, phân cap quàn 1 can b và bô nhim, gii thiu can b üng c11;
Quy djnh sO 07-QD/TU, ngày 17/11/202 1 cüa Thành üy ye luân chuyên, diêu
dng, chuyên doi vj trI cOng tác can b, cOng chirc viên chirc thuc Thành phô;
Quyêt djnh sO 184 1-QD/TU, ngày 28/10/202 1 cüa Thành ily ye Quy djnhdánh giá,
xep loai hang tháng dôi vi can b, cOng chüc, viên chüc, lao dng hçp dông trong
h thông chInh trj Thành phô; Quy djnh sO 05-QB/TU, ngày 16/8/2021 cña Thành
Uy ye trách nhim và môi quan h phôi hçip giüa các ca quan, dan v trong cOng
tác dào tao, bôi duOiig can b, cong chüc, yjén chüc và dôi tung khác clia thành
phô Ha Ni; Ké hoach so 39 -KH/TU, ngây 2 1/9/2021 cia Thành üy thirc hin
Kt 1un sO 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa Bô ChInh trj "Vé day mqnh /IQC tp
và lam theo tu tu'àng, dgo dic, phong cách Ho Chi Minh "...
1 4 Dat yiêc thuc hiên Kt luân, Quy dinh cua HOi nghi Trung uong 4 (khoa
XIII) ye xây dimg, chinh don Dáng va h thông chInh trj trong tOng the thirc hin
các nghj quyt khác cüa Thành üy, bão dam thuc day yiêc hoàn thành các nhiêm vu
phát trin kinh te, yàn hoá, xâ hi, giü virng On dnh chInh trj, an ninh - quOc
phèng, day manh các hoat dng phát triên kinh tê,... chu khOng phãi "dóng cua' dê
chinh don Bang.
1.5. Phát huy yai trô neu guang cña ngui ding dâu cap us', chInh quyên,
Mt tr.n To quOc và các to chuc chInh trj - xã hi các cap trong to chüc dçrt sinh
boat chInh trj v xây dirng, chinh don Bang yà h thông chInh trj; triên khai
thrc hin Kt 1un, Quy djnh trên mi cuong yj cong tác tai da bàn, lTnh virc do
mInh phii trách.
2.Dôittrçrng
Cap uS', to chuc dàng, nguôi dñng dâu cap uS', chInh quyên, Mt trn TO
quc Vit Nam thành ph Ha Ni, cac t6 chuc chInh trj - xã hi các cap yà can b,
dãng viên.
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3. HInh thfrc ti chile
3.1. To chá'c cdc h3i nghj kiêm diem ty'phê bIn/i vàphê bIn/i
- Cap uST, to chüc dàng, chinli quyên, Mt trn To quôc Thành phô và các to
chüc chinh trj - xã hi các cap chi dao dua ni dung Kêt lun, Quy djnh cña Hi
nghj Trung uung 4 (khóa XIII) và nhng ni dung duçyc nghiên ciru, h9c tip, quán
trit vào sinh hoat cap uT, sinh boat chi b, cci quail, dun vj... dê thào lun, kiêm
diem tir phê bInh và phé bInh, dê ra nhirn vii, giài pháp cii the to chic thirc hin
that tot, dat kêt qua thiêt thirc.
- Môi can b, dâng viên, trnc het là can bô lãnh dao, quàn l các cap, dc
bit là nguôi dung dâu, ngiRii chit trI phái guung mâu, tçr giác lam truOc; can cü
vao Kêt 1un va Quy dnh cüa Hi nghj Trung uang 4 (khóa XIII), nghiêm tue tir
phê binh, kiêm diem, tr soi 'ai mInh, gia dinh minh, dun vj mInh dê tir sira, phát
huy m.t tich cçrc, khäc phiic mt han chê, khuyêt diem; không climg ngoài cuc.
- Vic kiêm diem, tir phê bInh và phê bInh can dugc tiên hnh nghiêm tile,
then tr9ng; lam den dâu chäc den do, dat kêt qua ci1 the, thirc chat. Khàc phiic tinh
trang xuê xoa, n nang và lçii dçing dip nay d "du dá", "ha be" nhau vi nhüng
dng co không trong sang. Nghiêm khc xil l nhüng trthng hp trà dp phê bInh
và vu cáo nguñ khác. Phát huy dan chñ trongDáng, can b, dâng viên phâi
nghiêm tile tiêp thu nhüng kiên phê bmnh dung dan. T? phê bInh và phê bInh trên
tinh than tr giác, trách nhiêm, có tInh thuung yêu dông chI that sir. Day cüng là co
s de dánh giá, xem xét, quy hoach can b cho thi gian tâi.
3.2. TO chá'c cdc cu3c lqi tháo, t9a dam khoa hQc ye chü dê xây drng,
chin/i dOn Bang va h thông chin/i trj; các hlnh ihá'c sang 4io, hiu qua khác
phà hçip vói tlnh hlnh thrc ê cüa co' quail, thin vj
Tp trung vào cac ni dung:
- Mt so van dê l lun, th1rc tiên ye day manE xây dmg, chinh dn Dáng và
h thông chInh tr; kiên quyêt ngän chn, day lüi, xi:r l nghiêm can b, dàng vien
suy thoái ye lit tu&ng chInh trj, dao dc, lOi sng, biu hin "tr din bin", "tir
chuyên boa".
- Quan dim chi dao, nhirn vi trçng tam, giái pháp dt phá trong thrc tiên Y
cci quan, don vi.
- Các kien nghj, d xuât.
4. Thôi gian t chñ'c
Trong các kS' sinh hoat cap uST, sinh hoat chi b, sinh boat co quail, dun vi
hang tháng. Tp trung cao diem vào djp kST nim 132 näm Ngày sinh Chü tjch H
ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiêm diem 6 tháng dâu nàm và kiem diem,
dánh giá, xep loai chat 1u9'ng to chc d5ng, dàng viên cui näm 2022.
IV. TO CH1C THV'C HIN
1. Cp üy, t chile dãng, bI thu', cp üy các cap
- Chi dao xây d1rng kê hoach nghiên ci'ru, h9c tap, quail trit Kt lun, Quy
djnh cüa Hôi nghj Trung ucing 4 (khOa XIII) cho timg dôi tuçTng cii th. T chüc
dcit sinh boat chInh trj sâu rng, nghiem tc, t?o buâc chuyen bien rô net & dja
phuo'ng, cci quail, dun vj ye xây d\rng, chinh dn EDang và h thng chInh trj; tang
cu&ng dOn dOe, kiêm tra, giárn sat vic tO chc h9c tap, quail trit, tuyên truyên và
dot sinE boat chInh tn.
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- Dng chi bI thu cp üy tri1c tip länh dto, chi do và chju trách nhim v
chat luqng nghiên cüu, hçc tip, quail trit, tuyên truyên, triên khai thi.rc hin Kêt
1un, Quydjnh cüa HOi nghj Trung uong4 (khóa XIII) và dqt sinh hott chfnh tn;
bô sung, lông ghép ni dung thçrc hin Kêt 1un vào Chuong trInh hành dng thc
hin Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dãng. Chi dio xây dirng kê hoch, chucing trInh,
dé an cUa dja phuong, Ca quan, don vi mInh dê thiic hin Kêt lun so 21; Kê hoach
so 03-KHITW cUa Bô ChInh trj và kê hotch 58- KHITU cita Thànhüy.
2. Các co quan báo chI cüa Thành ph
- Co kê hoach cii the và to chüc tuyên truyên Quy djnh, Kêt lun ciia Hi
nghj Trung uong 4 (khóa XIII), bài phát biêu chi dto cüa dông chI Tong BI thu
ti Hi nghj can b toàn quôc. Ma chuyên trang, chuyên miic, xây dirng phóng
siI, tin bài, kjp thôi phãn ánh các nOi dung, hInh thirc h9c tap, quán trit; dçit sinh
hott chmnh trj ye xây dirng, chinh don Dáng và h thông chInh trj có hiu qua a co
sa, cciquan, don vi; tang cithng tuyên truyên các diên hInh, nhn tO mdi, nguai tot
vic tOt trong các phong trào thi dua và dçit sinh hot chInh trj.
3. Ban Tuyên giáo các qun, huyn, th1 üy, dãng üy trirc thuc Thành üy
- Can c1r huang dan cüa Ban Tuyên giáo Thành üy, tham muu vâi cap üy
xây drng huâng dk nghiên cüu, hçc tap, quán trit, tuyên truyên Kêt lun, Quy
djnh cüa Hi ngh Trung uong 4 (khóa XIII) và tO chüc dgt sinh hot chInh trj hiu
qua, thc chat, an toàn.
- Theo dôi, kiêm tra, giám sat và djnh k' báo cáo vâi Ban Tuyên giáo Thành
üy vic thrc hin Hu&ng dan nay.
- Tham muu cap üy xây dirng báo cáo kêt qua nghien ciru, hçc tp, quán trit Kêt h4n,
iydnhcáaHinghjTmnguong4(khoaX[[I)gCiivêBanTuyêngiáoThánhüy(qua
Phông L 1un chinh In- Ljch sir Dãng; email: nguyenthithuhienbtgtu@hanoi.gov.vn) lruóc
ngày 11/3/2022; báo cáo kêt qua the dct sinh hoat chInh frj ye xây dimg, chinh don Dãng Va
h thông chInh frj vão, cuôi Qu II và cuOi Qu 1V nm 2022 dê tOng hçip báo cáo Thu?ing
Irçrc Thành ñyi.

Ncñnhãn:
-BanBIthuTnmguang, - Ban TG và VPTW Dãng, (Dê báo cáo)
- D/c BI thu Thãnh üy,
- Ban Thu&ng vii Thãnh y,
- BCS Dàng UBND TP,
- Dâng doàn HDND TP,
- Các dng chI Thãnh ñy vien,
- MTTQ, các to chrc CT - XH Thành phô,
- Các ban Dâng, Vn phông Thãnh iiy,
- Các sô, ban, ngành Thành phô,
- Các qun, huyn, thj üy, dng iiy trrc thuc,
- Liu.
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