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KẾ HOẠCH 

quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 09/02/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an phường điển hình,  

kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị 

----- 

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Điện Biên về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự 

và văn minh đô thị (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TU); Huyện ủy Tủa 

Chùa xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn huyện nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 21-NQ/TU, 

nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Công an cơ sở góp phần đấu 

tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ 

Công an kỷ luật, kỷ cương “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng 

người chiến sĩ Công an cơ sở “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Trọng dân, 

gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, hoàn 

thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. 

3. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền Nghị quyết 21-NQ/HU. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC NGHIÊN CỨU, HỌC 

TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Nghiên cứu, học tập, quán triệ tNghị quyết số 21-NQ/TU gắn với thực hiện 

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
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lối sống, biểu hiện “tự dỉễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA, ngày 18/9/2018 của Đảng ủy Công an 

Trung ương về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân; Quyết 

định số 4275-QĐ/TƯ, ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban 

hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, phong trào “Công an 

nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 

2. Đối tượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện có trách nhiệm nghiên cứu, 

học tập, quán triệt Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến những nội 

dung cốt lõi của Nghị quyết số 21-NQ/TU. 

3. Hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU phải thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức phù 

hợp với từng đối tượng cụ thể (tổ chức Hội nghị trực tuyến, trực tiếp; kết hợp 

nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu…). 

Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, 

quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TU cho toàn thể cán bộ, đảng viên của chi, đảng 

bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền Nghị quyết. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, theo chức 

năng, nhiệm vụ, địa bàn xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 

21- NQ/TU phù hợp với tình hình thực tế. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện 

hoặc phối hợp thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Đảng ủy Công an 

huyện). 

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi, cơ bản của 

Nghị quyết số 21-NQ/TU trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Đảng ủy Công an huyện căn cứ Kế hoạch này và các chủ trương, chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh, chủ động 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TU. Đồng thời, chủ 

trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, 
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kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy 

về kết quả thực hiện và tham mưu việc sơ kết, tổng kết nghị quyết theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Thường trực Tỉnh ủy,    

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Đảng ủy Công an tỉnh,                                          

- Thường trực Huyện ủy, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Lưu VT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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