
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

VĂN PHÒNG  

* 
Số 09-KH/VPTW 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận  

và Quy định của Trung ƣơng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

-----  
 

 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung 

ƣơng 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tƣ 

tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và 

Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không đƣợc làm; ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Thƣờng trực Ban Bí thƣ, Văn phòng Trung ƣơng Đảng phối hợp với 

Ban Tổ chức Trung ƣơng và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và 

Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ƣơng về công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, nhƣ sau:  

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW 

và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng trong toàn 

Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ƣơng đến cơ sở. Nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gƣơng mẫu của các cấp uỷ, tổ chức 

đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận và Quy định của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

- Công tác tổ chức Hội nghị bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, 

tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Các cơ quan, địa phƣơng chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ 

thuật đƣờng truyền để kết nối thông suốt với điểm cầu Trung ƣơng.  
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II- HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH 

1. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức 

Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ triệu tập, tổ chức bằng 

hình thức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội kết hợp trực tuyến 

với 67 điểm cầu tại các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng.  

Thời gian 1 buổi, vào sáng thứ Năm, ngày 09/12/2021.  

2. Chủ trì Hội nghị 

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng. 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nƣớc. 

- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Đồng chí Vƣơng Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. 

- Đồng chí Võ Văn Thƣởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thƣờng trực Ban Bí thƣ. 

- Đồng chí Trƣơng Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, Trƣởng Ban Tổ chức Trung ƣơng. 

- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, 

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng. 

3. Chƣơng trình Hội nghị. 

- 7 giờ 30 phút - 8 giờ: Đón tiếp Đại biểu. 

- 8 giờ - 10 giờ 30 phút:  

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Trung ương. 

+ Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận Hội nghị lần thứ tƣ Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 

và Quy định những điều đảng viên không đƣợc làm: Đồng chí Trương Thị Mai, 

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

+ Tham luận của các đại biểu: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 

điều hành. 

- 10 giờ 30 phút: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thƣ Nguyễn 

Phú Trọng. 
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- 11 giờ 30 phút: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thƣ và kết 

thúc Hội nghị: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực 

Ban Bí thư. 

4. Ma-két phông Hội nghị (nền đỏ, chữ vàng) 

 
 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC 
 

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN VÀ QUY ĐỊNH 

CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG  

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

5. Tài liệu Hội nghị 

- Chƣơng trình Hội nghị.  

- Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tƣ Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII 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 tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", 

"tự chuyển hoá".  

- Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng về những điều đảng viên không đƣợc làm. 

- Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện 

Kết luận Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII 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 tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 

- Hƣớng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng thực hiện Quy định số 

37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XIII. 

- Các tham luận của các tỉnh uỷ, thành uỷ, tổ chức đảng, đảng uỷ trực 

thuộc Trung ƣơng. 

III- THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Tại điểm cầu Trung ƣơng (phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 01 

đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội). 
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- Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thƣ, Uỷ viên Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng công tác tại Hà Nội.  

- Các đồng chí Uỷ viên Quân uỷ Trung ƣơng, Đảng uỷ Công an Trung ƣơng. 

- Các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Trung ƣơng, Uỷ ban Kiểm tra 

Trung ƣơng, Văn phòng Trung ƣơng Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực 

thuộc Trung ƣơng. 

- Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nƣớc, Văn phòng Chính phủ, 

Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc 

hội, Thƣờng trực Hội đồng Lý luận Trung ƣơng. 

- Các đồng chí lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ƣơng. 

- Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng. 

- Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 

Việt Nam. 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung 

ƣơng, Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ƣơng. 

- Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ƣơng, 

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ƣơng. 

- Các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ƣơng. 

- Các đồng chí lãnh đạo cấp vụ của các ban đảng Trung ƣơng, Uỷ ban 

Kiểm tra Trung ƣơng, Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

2. Điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng 

- Các đồng chí Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, Uỷ viên dự khuyết Trung ƣơng 

Đảng công tác tại địa phƣơng. 

- Các đồng chí Uỷ viên Thƣờng vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên 

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, thành uỷ. 

- Lãnh đạo sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị của Trung ƣơng đóng trên địa bàn tỉnh, 

thành phố; Bí thƣ, Phó Bí thƣ, Trƣởng các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân 

vận, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ cấp huyện. 
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- Quân uỷ Trung ƣơng, Đảng uỷ Công an Trung ƣơng, Đảng uỷ Khối các 

cơ quan Trung ƣơng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ƣơng tuỳ theo điều 

kiện hội trƣờng và diễn biến dịch Covid-19 quyết định thành phần cán bộ chủ 

chốt tham dự Hội nghị ở điểm cầu của mình. Khuyến khích mở điểm cầu tới các 

quân khu, đảng bộ trực thuộc. 

- Ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ƣơng: Lãnh đạo, cán bộ 

chủ chốt cấp tổng cục, cục, vụ; cán bộ làm công tác đảng.  

 Tuỳ điều kiện phòng họp trực tuyến và diễn biến dịch Covid-19 tại địa 

phương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức trong hệ thống chính trị quyết định mở rộng thành phần dự Hội nghị tại 

điểm cầu của mình. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Trung ƣơng 

- Chủ trì xây dựng Chƣơng trình, kịch bản điều hành Hội nghị.  

- Thực hiện nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Chủ trì phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng chuẩn bị dự thảo bài 

phát biểu của đồng chí Tổng Bí thƣ; Báo cáo nội dung chủ yếu của Kết luận số 

21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW; chuẩn bị, lựa 

chọn, sắp xếp thứ tự ƣu tiên 15 - 20 bài tham luận, bảo đảm chất lƣợng và phù 

hợp với thời lƣợng tham luận tại Hội nghị; dự thảo phát biểu tiếp thu ý kiến 

đồng chí Tổng Bí thƣ. Báo cáo, các tham luận, dự thảo phát biểu tiếp thu gửi về 

Văn phòng Trung ƣơng Đảng trƣớc ngày 01/12/2021. 

2. Văn phòng Trung ƣơng Đảng 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị và bảo đảm kinh phí phục 

vụ Hội nghị; ký hợp đồng bảo đảm đƣờng truyền tới điểm cầu các ban, bộ, 

ngành, tỉnh, thành trực thuộc Trung ƣơng. 

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ƣơng, lập danh sách đại biểu, 

khách mời tại điểm cầu Trung ƣơng, chuẩn bị phù hiệu, giấy mời đại biểu dự 

Hội nghị; in tài liệu và phát tài liệu tại Hội nghị; cung cấp file tài liệu, Chƣơng 

trình Hội nghị cho các điểm cầu. 

- Phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai công tác lễ tân, hậu cần 

phục vụ Hội nghị; chuẩn bị mẫu ma-két, bố trí chỗ ngồi tại Hội trƣờng Diên Hồng;  
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- Phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ƣơng tổ 

chức xét nghiệm covid-19 cho đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trƣờng 

Diên Hồng. 

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan 

liên quan bảo đảm điều kiện an ninh, y tế phục vụ Hội nghị. 

3. Văn phòng Quốc hội 

- Chủ trì chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật; hội trƣờng, 

nƣớc uống, hoa quả giải lao giữa giờ, tiếp khách lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc dự 

Hội nghị; chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, y tế và các điều kiện cần thiết khác 

cho Hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng Trung ƣơng Đảng triển khai chuẩn bị hậu cần 

phục vụ Hội nghị (ma-két trang trí tại Hội trƣờng, bố trí chỗ ngồi cho đại 

biểu, phát tài liệu...) tại Hội nghị. 

- Phối hợp với Bộ Y tế bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Ban Tuyên giáo Trung ƣơng 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ƣơng, Uỷ ban Kiểm tra Trung 

ƣơng chỉ đạo, định hƣớng các cơ quan báo chí, các đài phát thanh - truyền hình 

trên cả nƣớc nội dung tuyên truyền trƣớc, trong và sau Hội nghị. 

- Chủ trì lập danh sách các cơ quan báo chí, truyền thông dự và đƣa tin; 

chỉ đạo thực hiện tuyên truyền theo thông lệ các Hội nghị toàn quốc. 

5. Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo Cục Bƣu điện Trung ƣơng cung cấp dịch vụ đƣờng truyền phục 

vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc, bảo đảm tín hiệu đƣờng truyền tại hội trƣờng 

(phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội), điểm cầu các cơ quan Trung ƣơng, điểm 

cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng bảo đảm các điều kiện kỹ thuật kết nối đƣờng truyền, xử lý sự cố kỹ thuật.  

6. Bộ Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ƣơng, 

Văn phòng Trung ƣơng Đảng và Văn phòng Quốc hội bảo đảm công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cầu Trung ƣơng (phòng họp Diên Hồng và 

nhà Quốc hội). 
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7. Bộ Công an 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ƣơng Đảng và Văn phòng Quốc 

hội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị. 

8. Các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ƣơng, các tỉnh uỷ, thành uỷ, 

đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng 

- Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đƣờng truyền kết nối, 

triển khai chƣơng trình Hội nghị trực tuyến theo Kế hoạch; tổ chức phát 

thanh - truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh - truyền hình của địa phƣơng 

trong ngày diễn ra Hội nghị. 

- Chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của địa phƣơng, cơ quan, đơn vị. 

- Triệu tập, đôn đốc các đại biểu tham dự Hội nghị ở các điểm cầu theo 

đúng thành phần; bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại các điểm cầu. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung 

ƣơng, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng, các cơ quan, tổ 

chức có liên quan kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có) về Văn 

phòng Trung ƣơng Đảng để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý, tổng 

hợp, báo cáo Ban Bí thƣ cho ý kiến chỉ đạo. 

 
Nơi nhận:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ƣơng,  

- Văn phòng Tổng Bí thƣ,  

- Lƣu Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THƢỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 
 

 

Lâm Thị Phƣơng Thanh  
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