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KẾ HOẠCH 

thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin,  

tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới  

----- 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, 

nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 23-CT/TW) và Hướng dẫn số 64-

HD/BTGTW, ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực 

hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, 

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể 

như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW để 

cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

- Trên cơ sở kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các 

quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục nâng cao năng lực tư duy lý luận, tổng kết và 

chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn địa phương, đơn vị 

đang đặt ra; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

2. Yêu cầu 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 

số 23-CT/TW, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng 

mô hình tốt, cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 

thực hiện ở địa phương, ngành, đơn vị. 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị. 

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện 

1.1. Tổ chức học tập, quán triệt 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hôị nghi ̣

cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW, gắn với học tập, quán triệt 

một số nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch 

này. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2018. 

- Các huyêṇ ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị 

học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, gắn với học tập, quán triệt một số 

nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch này. 

Đối với các đảng ủy: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và 

Công an tỉnh căn cứ điều kiện, tính đặc thù, nhiệm vụ chính trị và kế hoạch, hướng 

dẫn của ngành để xây dựng kế hoạch riêng và triển khai trong toàn lực lượng. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

1.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

Các huyêṇ ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế 

hoạch để triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch cần xác định những nhiệm vụ, 

giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; xác định tiến độ, phân 

công trách nhiệm thực hiện trên các lĩnh vực: Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển; nhân rộng những mô hình tốt,  cách 

làm hay; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; công 

tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác tuyên truyền; 

công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết… 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác 

tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận  

- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai các chương trình, đề 

tài, đề án có ý nghĩa thiết thực, phục vụ trực tiếp công tác tổng kết thực tiễn, 

nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của địa 

phương, đơn vị và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09 tháng 10 

năm 2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên 

cứu đến năm 2030 và Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

Chính trị (Khóa XI) về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ 

quan đảng, nhà nước. 
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- Quan tâm đầu tư kinh phí phù hợp cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên 

cứu lý luận chính trị. Ưu tiên nghiên cứu làm rõ tiềm năng, lợi thế của tỉnh; những 

luận cứ khoa học góp phần nâng cao và thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hoá 

truyền thống của các dân tộc trong tỉnh; những bài học kinh nghiệm trong lịch sử 

đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển của tỉnh qua các thời kỳ; những mô hình 

mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, đối ngoại. 

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập lý luận 

chính trị  

- Tăng cường chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tính tự giác, tinh 

thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản 

lĩnh chính trị và phương pháp, năng lực công tác trong thực tiễn của đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng 

viên; đồng thời, rà soát kỹ đối tượng được cử đi học tập, bồi dưỡng; coi trọng chất 

lượng đào tạo; nghiêm túc thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01 tháng 02 

năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối 

với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Kết luận số 57-KL/TW, ngày 08 tháng 3 

năm 2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. 

- Tạo bước đột phá trong việc đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị 

cho cán bộ, đảng viên theo phương châm lý luận gắn với thực tiêñ, học đi đôi với 

hành, phát huy tính tích cực của người học. Bên cạnh việc thực hiện các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Trung ương, chọn những vấn đề có 

liên quan đến địa phương để biên soạn thành các chuyên đề lồng ghép vào các 

chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, như: Lịch sử 

Đảng bộ tỉnh; lịch sử truyền thống của huyện, ngành, đơn vị... để lồng ghép giảng 

dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm 

bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên 

địa bàn. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của 

Ban Bí thư (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ 

thống giáo dục quốc dân.  

4. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, 

những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, 

phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Cấp ủy các cấp chỉ đạo ban tuyên giáo và các cơ quan có liên quan phát huy 

sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền 
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miệng và các kênh thông tin khác để tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức 

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; những vấn đề Đảng ta vận dụng 

sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong lịch sử và 

trong công cuộc đổi mới hiện nay. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu phản 

tuyên truyền, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh bổ sung các chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền về lý luận chính trị; ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội 

để tăng hiệu quả của công tác tuyên truyền. Nội dung tập trung vào ý nghĩa, vai 

trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát 

triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận 

dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết 

quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn trực 

thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đa dạng hóa các hình thức, như: 

Diễn đàn, tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi trắc nghiệm, thi tự luận trên mạng 

Internet; xây dựng và vận hành các fanpage, group facebook; xây dựng và phát 

triển các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh để tuyên 

truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên.  

5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phản bác có hiệu quả, kịp 

thời các quan điểm sai trái, thù địch 

Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác 

phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh 

vực tư tưởng, văn hóa; đồng thời, định hướng và cung cấp thông tin phục vụ tuyên 

truyền, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của phần tử cơ hội, các 

thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tự do tôn 

giáo”, “chủ quyền biển đảo” và các vụ việc bức xúc của nhân dân nảy sinh trên địa 

bàn để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. Kiên quyết lên án và đấu tranh không khoan nhượng với những 

biểu hiện lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động quần chúng tuyên truyền xuyên 

tạc, gây chia rẽ và làm mất ổn định ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  
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6. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, giảng viên; báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; nâng cao chất 

lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội 

- Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng đối 

với cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi 

dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; khắc phục tình trạng bị động, thiếu 

tính kế thừa và từng bước nâng cao trình độ mọi mặt, kỹ năng sư phạm, nghiệp 

vụ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. Có kế hoạch thường xuyên hằng năm bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, giảng viên, giáo viên dạy chính trị ở các cơ sở bồi dưỡng lý luận chính trị và 

các trường học trong hệ thống giáo dục của tỉnh. Khuyến khích giảng viên, giáo 

viên học các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở trong và ngoài nước.  

- Triển khai tốt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 

số 100-KL/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về đổi mới 

và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.  

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đổi mới nâng cao chất 

lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới  

Căn cứ Chỉ thị 23-CT/TW và Kế hoạch này, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo 

lồng ghép kiểm tra, giám sát việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, 

nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong tình hình mới vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và 

của ủy ban kiểm tra các cấp.  

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  

+ Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ.  

+ Chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lươṇg học tập, quán triêṭ, triển khai 

thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thi,̣ nghi ̣quyết của Trung ương và của tỉnh. 

+ Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28 

tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý 

luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.      
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- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tích cực 

tuyên tuyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với một số chỉ thị, 

hướng dẫn của Ban Bí thư trên lĩnh vực lý luận chính trị mới được ban hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

và kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW và Kế 

hoạch này; định kỳ hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo 

Trung ương kết quả thực hiện.  

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

- Căn cứ các quy định của Trung ương hướng dẫn chế độ học tập lý luận 

chính trị bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh để 

tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh phù hợp, hiệu quả. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Quy định số 164-

QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chế độ bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.   

- Hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối 

tượng cán bộ, đảng viên; đề xuất cơ chế ưu tiên trong xét duyệt cán bộ, giảng viên 

Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành 

phố khi tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên ngành chính trị (thạc sĩ, tiến sĩ) 

trong và ngoài nước.    

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống chương trình, nhiệm vụ nghiên 

cứu lý luận giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo các cơ quan 

liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm 

lực khoa học và công nghệ; chú trọng đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, tổng 

kết thực tiễn; nghiên cứu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực 

hiện nghiêm Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư 

(khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo 

dục quốc dân.    

 4. Trường Chính trị tỉnh 

- Căn cứ hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, rà soát 

tổng thể về nội dung, chương trình, cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm phục vụ 

hoạt động dạy, học của nhà trường. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường từ 
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nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị 

theo phân cấp. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập các môn 

lý luận chính trị, khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm 

“gắn lý luận với thực tiễn”, đẩy mạnh các hoạt động tọa đàm, thảo luận, đấu tranh 

với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh 

nghiệm thực tiễn ở địa phương. 

5. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh và các cơ quan, đơn vị truyền thông khác của tỉnh, huyện  

- Bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao để làm tốt hơn 

nữa công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, 

vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát 

triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

6. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong thế hệ trẻ về giá 

trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng sáng 

tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền, như: Mở các diễn đàn, tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi trắc 

nghiệm, thi tự luận trên mạng Internet; xây dựng và vận hành các trang thông tin 

điện tử, fanpage, group facebook; xây dựng và phát triển các ứng dụng trên mạng 

xã hội và các thiết bị di động thông minh... để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên trong toàn tỉnh. 

7. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

- Căn cứ nội dung Chỉ thị 23-CT/TW và Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. Định kỳ hằng năm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề ra 

phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo. 

- Tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị sát 

với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng 

mô hình tốt, cách làm hay tại địa phương, đơn vị. Đưa chương trình kiểm tra, giám 

sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh 
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vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy định kỳ hằng năm.  

- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người 

tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

- Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh 

chống các luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng 

viên kiêm chức của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; đôị ngũ báo cáo viên 

và tuyên truyền viên ở cơ sở. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư (để báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo Trung ương + Cơ quan Thường trực 

Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ Địa phương III 

tại Đà Nẵng,                           

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc,  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh,                     

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,                        

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Hồ Văn Niên 

 

 


