TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP
*
Số 88-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
tổ chức trực tuyến Hội nghị, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
----Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/VPTW ngày 09/5/2022 của Văn phòng Trung
ương Đảng về tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch tổ chức trực tuyến Hội nghị nêu trên, với nội dung
cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Bộ Chính
trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, huyện, thành phố
liên quan. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp uỷ, tổ
chức đảng, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện
quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị.
- Tổ chức Hội nghị chu đáo, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh
"thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".
II- THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM
VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 18/5/2022 (thứ Tư).
2. Nội dung, chương trình Hội nghị (theo Chương trình Hội nghị của Trung ương)
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045.
- Tham luận của các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
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- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư.
- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư và kết thúc Hội nghị.
3. Hình thức
Tổ chức trực tuyến Hội nghị từ Trung ương đến Tỉnh và chuyển tiếp đến điểm
cầu các huyện, thành phố thuộc Tỉnh.
4. Thành phần, địa điểm
4.1. Điểm cầu trực tuyến cấp Tỉnh
- Địa điểm: Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ), số 27, đường Tôn
Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần:
+ Chủ trì Hội nghị: Tập thể Thường trực Tỉnh uỷ.
+ Thành phần tham dự: Các đồng chí Tỉnh uỷ viên (trừ các đồng chí Bí thư các
huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tham dự tại điểm cầu cấp huyện và tương
đương); các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan
chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và
các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh hoặc cấp phó phụ
trách điều hành; trưởng các ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh; hiệu trưởng các trường:
Đại học Đồng Tháp, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Cộng đồng; báo cáo viên cấp Tỉnh; đại
diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Báo Đồng
Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh; Báo
Nhân dân, Báo Thanh niên, Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp.
4.2. Điểm cầu trực tuyến cấp huyện
- Địa điểm: Giao đồng chí Bí thư cấp uỷ cấp huyện (tương đương) chỉ đạo công
tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến tại địa phương, đơn vị mình.
- Thành phần:
+ Chủ trì Hội nghị: Giao đồng chí Bí thư cấp uỷ cấp huyện (tương đương) chủ
trì Hội nghị tại điểm cầu cấp mình.
+ Thành phần tham dự: Giao đồng chí Bí thư cấp uỷ cấp huyện (tương đương)
chỉ đạo mời thành phần tham dự, gồm: Các đồng chí là cấp uỷ viên cấp huyện
(tương đương); thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện (tương đương)
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không là cấp uỷ viên; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường,
thị trấn (đối với cấp huyện).
5. Ma-két phông Hội nghị
TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

HỘI NGHỊ
QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH,
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022
* Ghi chú:
- Ma-két: Nền đỏ, chữ vàng.
- Cấp huyện thay đổi tên địa phương theo điểm cầu.
6. Tài liệu Hội nghị (theo nội dung tài liệu Hội nghị của Trung ương)
6.1. Chương trình Hội nghị.
6.2. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045.
6.3. Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số
06-NQ/TW do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì xây dựng.
6.4. Các tham luận của các tỉnh uỷ, thành uỷ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan.
7. Kinh phí: Thực hiện theo quy định.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Tỉnh uỷ
- Liên hệ, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để chia sẻ, nhận tài
liệu Hội nghị, chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị tại điểm cầu cấp Tỉnh và cung
cấp file tài liệu Hội nghị cho các điểm cầu của cấp huyện; tổ chức phát hành công
văn mời đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của Tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật trực tuyến.
- Chuẩn bị Hội trường, Ma-két, trang trí khánh tiết; chuẩn bị bảng tên, bố trí
chỗ ngồi cho đại biểu; thực hiện chi và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
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- Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại điểm cầu cấp Tỉnh.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
- Theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả Hội nghị về Trung ương.
- Chỉ đạo và định hướng các phương tiện truyền thông trên địa bàn Tỉnh kịp
thời tuyên truyền đầy đủ nội dung trước, trong và sau Hội nghị.
3. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ Văn phòng Tỉnh uỷ về điều kiện vật chất,
kỹ thuật đường truyền kết nối trực tuyến chương trình Hội nghị theo Kế hoạch này
và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cầu cấp Tỉnh.
4. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ
- Giao đồng chí Bí thư huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo
công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tại địa phương và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của
địa phương mình.
- Chỉ đạo bộ phận chức năng theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả Hội nghị
về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; bảo đảm về công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.
- Chỉ đạo bộ phận văn phòng của địa phương liên hệ Văn phòng Tỉnh uỷ để
chia sẻ tài liệu phục vụ cho Hội nghị tại địa phương mình.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng
Thông tin Điện tử Tỉnh: Thông tin kịp thời, đầy đủ trước, trong và sau Hội nghị.
Các cơ quan, đơn vị được phân công, căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo),
- Như Thành phần tham dự cấp Tỉnh,
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH + PKT-XH (Ch).
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