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KẾ HOẠCH

tuyên truyền thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường
trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng

hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 4/4/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022
của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập
khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu
(Sau đây gọi tắt là Kết luận số 503-KL/TU), Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai
kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt

động tuyên truyền thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường
trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa
và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu.

2. Thông qua tuyên truyền Kết luận số 503-KL/TU, nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp Nhân dân về  hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

3. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm,
trọng điểm; nội dung thông tin phải  cập nhật,  lồng ghép với tuyên truyền chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò chủ động,
tích cực trong phối hợp công tác giữa các cơ quan khi thực hiện Kết luận số 503-
KL/TU theo tinh thần  Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà
nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm được ban hành theo
Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phù hợp với các cấp, các đối tượng.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Cấp huyện: Lồng ghép việc quán triệt, triển khai Kết luận số 503-KL/TU

tại hội nghị báo cáo viên định kỳ.
- Thành phần: Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ; trưởng hoặc

phó các ban, đoàn thể trực thuộc huyện uỷ; Bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ
trực thuộc; Báo cáo viên cấp huyện.

- Nội dung: Tùy theo điều kiện cụ thể, tổ chức quán triệt nội dung Kết luận
số 503-KL/TU gắn với một số chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của
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tỉnh có liên quan.
- Báo cáo viên: Do Thường trực Huyện ủy phân công.
- Thời gian: Thực hiện xong trong quý II/2022.
3. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc: Tổ chức quán triệt nội dung Kết

luận số 503-KL/TU lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan.
(Gửi kèm Kế hoạch này Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực
Tỉnh ủy).

 - Thời gian: Thực hiện xong trong quý II/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức việc quán triệt, tuyên truyền và triển

khai thực hiện các nội dung của  Kết luận số 503-KL/TU đúng tiến độ, thời gian
quy định; bám sát nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và chương trình, kế
hoạch của huyện có liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp.

2. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch tuyên
truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp
với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ động viết tin,
bài phản ánh tình hình tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 503-KL/TU trên địa
bàn huyện. 

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển
khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện
ủy) cùng báo cáo kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm
2022./.

Nơi nhận:                
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện uỷ,
- Các Ban XDĐ,                       
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- MTTQ và các đoàn thể huyện,  
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT huyện,      
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Long Văn Nhân
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