TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
Số 30 - KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 6 năm 2021

HỎA TỐC
KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị
nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 38 -KH/BTGTW, ngày 8/6/2021 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số
05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và biểu dương, khen thưởng tập thể,
cá nhân điển hình tiêu biểu; Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá
nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
xây dựng Kế hoạch tổ chức các hội nghị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra sau
5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, triển khai Kết luận số 01KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XIII.
- Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không
khí tin tưởng, phấn khởi, có sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội; tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong
thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Công tác tổ chức hội nghị và các hoạt động tuyên truyền phải được thực
hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và
đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG HỘI NGHỊ
1. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến từ đầu cầu Trung ương kết nối đến
điểm cầu tỉnh, điểm cầu cấp huyện và các điểm cầu cấp xã (nơi có phòng họp trực
tuyến).
2. Thời gian:
- 01 ngày: Ngày 12/6/2021 (thứ bảy). Buổi sáng từ 8h00- 11h30; buổi
chiều từ 14h00-17h00).
- Chạy thử kiểm tra đường truyền các điểm cầu từ 15h00, ngày 11/6/2021
(thứ sáu).
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3. Nội dung, chương trình Hội nghị
3.1. Buổi sáng ngày 12/6/2021: Từ 8h00 - 11h30: Hội nghị sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận
số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.
- Cơ quan chủ trì: Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Chủ trì Hội nghị:
+ Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
+ Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương.
- Chương trình hội nghị:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban Tuyên giáo Trung ương).
+ Báo cáo tóm tắt Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
+ Xem phóng sự về kết quả 5 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW.
+ Tham luận, thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị (từ 6-8 tham luận).
+ Công bố Quyết định khen thưởng các điển hình tiêu biểu được nhận Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ.
+ Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư.
3.2. Buổi chiều ngày 12/6/2021: Từ 14h00-16h30: Hội nghị nghiên cứu,
học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Cơ quan chủ trì: Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Báo cáo viên chuyên đề: GS.TS. Phùng Hữu Phú.
- Chương trình hội nghị:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề toàn khóa.
+ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc nghiên cứu, học
tập chuyên đề và kết luận Hội nghị.
4. Tài liệu Hội nghị
4.1. Tài liệu Hội nghị sơ kết
- Chương trình Hội nghị;
- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05;
- Kỷ yếu tham luận Hội nghị;
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- 02 cuốn tài liệu: (1) Tổng tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23 chuyên đề tài liệu học tập từ Chỉ thị 23CT/TW đến Chỉ thị số 05-CT/TW); (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn
vinh, hạnh phúc;
- Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
4.2. Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề
- Tài liệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Hướng dẫn triển khai chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021.
III. ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ TẠI CÁC ĐIỂM CẦU
1. Tại điểm cầu cấp tỉnh
* Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (Lầu 8)
* Chủ trì: Thường trực Tỉnh ủy.
* Thành phần (Không quá 80 đại biểu):
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Riêng các đồng chí
là Bí thư các huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc chủ trì tại các điểm cầu
của địa phương, đơn vị công tác).
- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo: các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
CT-XH tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
- Các đồng chí Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy: Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2. Tại điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố và điểm cầu các đảng ủy:
Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; các công ty Cao su: Bình Long, Lộc Ninh, Phú
Riềng, Đồng Phú, Bình Phước, Sông Bé.
* Địa điểm: Hội trường trực tuyến các đơn vị.
* Chủ trì: Thường trực cấp ủy cấp huyện.
* Thành phần (Không quá 50 đại biểu):
- Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện.
- Các thành phần khác do Thường trực cấp ủy bố trí.
3. Tại điểm cầu cấp xã (xã, phường, thị trấn)
* Địa điểm: Hội trường trực tuyến cấp xã.
* Chủ trì: Thường trực đảng ủy cấp xã.
* Thành phần (Không quá 30 đại biểu):
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- Thường trực đảng ủy xã, phường, thị trấn.
- Các thành phần khác do Thường trực cấp ủy bố trí.
Lưu ý: Các xã có các đồn biên phòng đứng chân, thì đại diện cấp ủy chi
bộ (đảng bộ) của đồn về dự tại điểm cầu của xã.
* Ma-két hội nghị:
BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC
SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW;
TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW
VÀ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA,
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021
(1)…., ngày 12 tháng 6 năm 2021
Ghi chú: Ma-két: nền đỏ, chữ vàng; (1) tên địa phương, đảng ủy đặt điểm cầu
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI NGHỊ CẤP TỈNH
1. Văn phòng Tỉnh ủy
- Chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh bố trí sắp xếp hội trường, bảng
tên đại biểu tại hội nghị.
- Thẩm định kinh phí hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự trù.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, thử đường truyền trước khi Hội nghị diễn ra
theo thời gian quy định.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị.
- Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị; maket hội nghị.
- Tham mưu Tỉnh ủy Kế hoạch triển khai chuyên đề toàn khóa - chuyên đề
năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết
luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” (sau khi có Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương).
- Đặt mua tài liệu phát tại Hội nghị và thông báo việc đặt mua tài liệu cho
các đơn vị cơ sở.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh
ủy để phục vụ đường truyền tại hội nghị, kết nối đến điểm cầu huyện, các đảng
ủy và cấp xã.
4. Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước: Tổ chức thu hình
hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 để cung
cấp file hình cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai đến cán bộ, đảng viên và
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các chi, đảng bộ chưa học tập (hội nghị buổi chiều ngày 12/6/2021).
5. Sở Y tế: chỉ đạo ngành dọc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19 tại các điểm cầu.
6. Trường Chính trị tỉnh: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy lạnh, màn
hình led, phục vụ hội nghị tại.
7. Điện lực tỉnh: Đảm bảo nguồn điện cho việc tổ chức hội nghị, không bố
trí lịch cắt điện trong ngày tổ chức hội nghị trên địa bàn toàn tỉnh.
8. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
- Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn
quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển
khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội
XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 tại địa phương mình.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021;
Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai thực hiện tại địa phương mình.
- Đối với những chi, đảng bộ chưa hoàn thành việc học tập chuyên đề toàn
khóa - chuyên đề năm 2021, đề nghị các đảng bộ chỉ đạo việc triển khai học tập
bằng các hình phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành trước ngày
15/7/2021.
- Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc và hoàn thành việc triển khai học tập
tại các chi, đảng bộ trực thuộc, yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc gửi báo cáo kết quả học tập về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tuyên giáo
Tỉnh ủy) trước ngày 20/7/2021.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng báo
cáo những vấn đề phát sinh (nếu có) về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý, tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy cho ý kiến
chỉ đạo.
(Kế hoạch này thay Thư mời)
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN + T79),
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH
tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Liên liên hiệp hội
KH-KT tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các cơ quan báo chí tỉnh,
- LĐVP, Phòng TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Email:
huynhthihang.tubp@binhphuoc.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh ủy Bình Phước
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực
Huỳnh Thị Hằng
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