
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI 

HUYỆN ỦY VĨNH CỬU 

* 

Số  114  -KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Vĩnh Cửu, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, 

nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

----- 

Thực hiện Công văn số 1319-CV/BTGTU, ngày 13/9/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 22/8/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-

xã hội huyện, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên 

địa bàn huyện nắm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển nhà ở công nhân, 

nhà ở xã hội; các quan điểm, định hướng, mục tiêu của tỉnh, cũng như yêu cầu nhiệm 

vụ của các cấp, các ngành, địa phương tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị, sự tham gia ủng hộ của doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.  

Thường xuyên quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 22/8/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn 

huyện; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với tích cực đổi mới nội dung, 

hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng 

thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong việc 

phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân. 

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng 

triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai  

(Nghị quyết tiếp tục được đăng tải trên Thông tin nội bộ tháng 10/2022 của 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Cửu và một số trang 
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mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Huyện ủy quản lý) 

2. Đối tượng, hình thức triển khai, quán triệt 

2.1. Đối tượng 

Các chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, 

tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương, 

đơn vị mình. 

2.2. Hình thức 

Việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã 

hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kết hợp tự nghiên cứu với nghe 

phổ biến, quán triệt. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức bằng hình thức phù hợp cho 

từng đối tượng cụ thể ở cơ sở. 

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT 

1. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở 

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU 

ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho từng đối tượng cụ thể bằng 

hình thức phù hợp và chịu trách nhiệm về hiệu quả, chất lượng trong công tác triển 

khai. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2022 

2. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện căn cứ nội dung Nghị 

quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổ chức triển 

khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần 

chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2022. 

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Thông 

báo số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ tham mưu Ban 

Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện, nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu 

Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh của các 

đơn vị trên địa bàn huyện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên 
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giáo Tỉnh ủy việc thực hiện kế hoạch này theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân huyện 

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 10/10/2022. 

3. Các chi, đảng bộ cơ sở; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 

07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho từng đối tượng cụ 

thể ở cấp mình một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả triển 

khai, quán triệt Nghị quyết về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy) theo định kỳ. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 

07-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà ở 

công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- TTHU (b/c), 

- VP & các Ban Đảng, 

- UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện, 

- Lưu VPHU.  

Đồng kính gửi: 
- Ban Tuyên giáo TU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tấn Phước 
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