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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Liên Chiểu, ngày 06 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các bài viết
và bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
----Thực hiện Thông báo kết luận số 135-TB/TU ngày 01/6/2021 của Ban
Thường vụ Thành ủy, Công văn số 737-CV/TU ngày 24/6/2021 của Thường trực
Thành ủy và Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 25/6/2021 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến nội dung các bài viết
và bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; bài phát biểu
tại Hội nghị Tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 2021 và bài phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt,
tuyên truyền trên địa bàn quận Liên Chiểu, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Quán triệt, tuyên truyền một cách hệ thống đến cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp Nhân dân nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu tại
Hội nghị Tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 2021 và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của
đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam. Khẳng định rõ bài viết đã phân tích, dẫn chứng làm sáng tỏ nhiều
vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta một
cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện, thuyết phục.
- Phản ánh đậm nét những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt
được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới và 30 năm thực
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về
đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH; khẳng định đi lên chủ
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nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
- Triển khai đồng bộ, rộng khắp việc tuyên truyền, hưởng ứng bài viết của
Tổng Bí thư, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng
viên và Nhân dân; nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào
sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, thực chất;
hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả; nội dung tuyên truyền cần
ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận
thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của bài viết, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa hội của đất nước ta.
- Có kế hoạch tuyên truyền và nghiên cứu chuyên sâu nội dung bài viết “Một
số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, gắn liền với việc tuyên truyền hệ thống các bài viết của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
về “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối
đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.
II. Nội dung, hình thức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền
1. Tập trung quán triệt và tuyên truyền các nội dung chính, điểm mới, sáng
tạo, sự sắc bén về lý luận và thực tiễn trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng. Gắn tuyên truyền nội dung bài viết với các nội dung, quan
điểm về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tại văn kiện
Đại hội XIII của Đảng.
2. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc; âm mưu
phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thổi phồng những hạn chế trong công tác xây
dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác quản lý kinh tế và các lĩnh vực khác... nhằm gây
hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm xói mòn niềm tin của nhân
dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của các thế lực
thù định, phần tử phản động, cơ hội chính trị.
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Hình thức nghiên cứu,
quán triệt, tuyên truyền

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
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Xây dựng và triển khai kế Ban Tuyên giáo
hoạch tuyên truyền
Quận ủy

Trong
tháng
10/2021
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Tổng hợp phát hành trong ấn
phẩm Bản tin nội bộ của Quận
Ban Tuyên giáo
ủy; tổ chức hội nghị thông tin
Quận ủy
thời sự gắn với quán triệt nội
dung các bài viết, bài phát biểu

Các đơn vị
liên quan

Trong
quý
IV/năm
2021
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Tổ chức hội thảo khoa học
gắn với nội dung bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh, phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch.

Các đơn vị
liên quan

Trong
quý
IV/năm
2021
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Xây dựng các chuyên đề đưa
Ban Tuyên giáo
vào chương trình bồi dưỡng,
Quận ủy
đào tạo các lớp

Các đơn vị
liên quan

Trong
quý
IV/năm
2021
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Xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục, chuyên đề tuyên
truyền về nội dung bài viết của
Tổng Bí thư kết hợp tuyên
truyền kết quả đạt được trong
việc triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội XXII Đảng
bộ thành phố, Nghị quyết số
119/2020/QH14 của Quốc hội;
Nghị quyết số 43-NQ/TW của
Bộ Chính trị trên các phương
tiện thông tin đại chúng;
Internet và mạng xã hội.

Trang
thông
điện
quận và
thống
thông
cơ sở

Trong
quý
IV/năm
2021

UBND quận và
Ban Chỉ đạo 35
quận

Phòng Văn hóa
và Thông Tin;
Trung tâm Văn
hóa, Thông tin
và Thể thao
quận

tin
tử
hệ
tin
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Tuyên truyền thông qua các Ban Tuyên giáo
hội nghị báo cáo viên, tuyên Quận ủy; các,
truyền viên; các hội nghị thông
ban, ngành,
tin thời sự, chuyên đề
đoàn thể quận
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Các cấp ủy
Tuyên truyền thông qua các
đảng, các cơ
hội nghị, chuyên đề, giao ban,
quan, đơn vị, địa
sinh hoạt chi bộ…
phương

Các đơn vị
liên quan

Trong
quý
IV/năm
2021
Trong
quý
IV/năm
2021

Lưu ý: Bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy
định.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Quận ủy
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền bài viết “Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam”, bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung
ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bài phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tham mưu tổ chức hội nghị thời sự, thông tin chuyên đề gắn với quán triệt
nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung để đưa vào học tập, giảng dạy ở
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên
sâu.
- Biên tập, đưa nội dung bài viết vào nội dung bản tin sinh hoạt chi bộ, định
kỳ.
- Đôn đốc, theo dõi Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận; trang
thông tin điện tử của quận và các phường; các trang mạng xã hội… đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải về bài viết và viết các bài liên quan.
- Theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng nội dung
thông tin liên quan; tham mưu Ban chỉ đạo 35 của quận tổ chức đấu tranh, phản
bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; phát huy vai
trò của các thành viên ban chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên,
cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp trong công tác tuyên truyền, định hướng tư
tưởng và nắm bắt dư luận trong cán bộ đảng viên và Nhân dân.
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2. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy
- Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền về
các bài viết, phát biểu phù hợp với đặc điểm tình hình; tăng cường công tác kiểm
tra, định hướng việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng và mạng xã hội để chỉ đạo tổ chức các biện pháp thông tin, tuyên truyền
kịp thời, hiệu quả.
- Chỉ đạo cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã
hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền các bài viết, bài phát biểu đến cán bộ, đảng
viên thông qua các hình thức thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm,
tình hình địa phương, đơn vị mình; tổ chức tọa đàm bằng nhiều hình thức đa dạng,
thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, lồng ghép công tác tuyên truyền bài viết với tuyên
truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống trên địa bàn.
- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và
Nhân dân để có những giải pháp tuyên truyền kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng
trong xã hội.
3. Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy: Nghiên cứu, vận dụng nội
dung bài viết vào trong yêu cầu, thể lệ và nội dung các bài viết tham dự Giải Báo
chí như: Giải Búa Liềm vàng, Giải Dân vận khéo, qua đó góp phần tuyên truyền,
thông tin rộng rãi bài viết.
4. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận
- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc
nội dung bài viết và bài phát biểu trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
từ quận đến phường cũng các tổ chức thành viên. Trước mắt là quán triệt, tuyên
truyền nội dung bài viết trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội.
- Chủ động trong công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
- Phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, lồng ghép với các nội dung bài viết của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng.
5. Các cơ quan chức năng trực thuộc UBND quận
5.1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể
thao, Trang thông tin điện tử quận và phường xây dựng nội dung tuyên truyền về
các bài viết; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải,
phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.
5.2. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận:
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- Tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, nhất là
tuyên truyền cổ động trực quan và các chuyên mục trên sóng phát thanh của quận
và phường.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đăng tải toàn văn nội dung bài viết, bài
phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền
thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn; tổ chức các buổi toạ đàm,
đối thoại phân tích, trao đổi về các nội dung của bài viết và những vấn đề liên
quan.
- Thông tin, phản ánh những ý kiến của người dân, cán bộ, đảng viên, các
chuyên gia, nhà phân tích về những điểm mới, sự sâu sắc trong lý luận và thực tiễn
của nội dung bài viết.
- Có các bài viết phản bác, đấu tranh lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của
các thế lực thù địch đối với nội dung bài viết, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam..
5.3. UBND quận chỉ đạo các ban, ngành của quận chủ động xây dựng nội
dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng đơn vị trên
trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của cơ quan, đơn vị mình; đưa vào trong sinh
hoạt, giao ban của cơ quan, đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các bài viết và phát
biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị cấp ủy các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị
xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ
Quận ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Quận ủy).
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU (để b/c),
- Các cơ quan TMGV Quận ủy,
- Ban Chỉ đạo 35 quận
- UBND quận,
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH quận,
- Phòng Văn hóa – Thông tin quận,
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Thông tin quận,
- Trang thông tin điện tử quận,
- Các TCCS đảng trực thuộc QU,
- Lưu VT, BTGQU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đặng Ngọc Nhân

