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ĐẢNG BỘ HUYỆN HỚN QUẢN
HUYỆN ỦY HỚN QUẢN
*
Số 100 -KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hớn Quản, ngày 13 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW
của Ban Bí thư “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 Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy
về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư “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”; Huyện ủy Hớn Quản xây dựng
kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và tính kiên định
cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng
ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Yêu cầu:
- Các chi, đảng bộ tổ chức việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của
Ban Bí thư đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả cao.
- Bám sát kế hoạch của Huyện ủy và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn
vị mình để xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển
khai thực hiện cho phù hợp, trách hình thức, đối phó trong quá trình triển khai thực
hiện.
- Bám sát thực tiễn, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt,
cách làm hay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám
sát quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận.
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II. Công tác tổ chức học tập, quán triệt
1. Nội dung học tập, quán triệt:
- Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với
các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư trên lĩnh vực lý luận chính trị mới được ban
hành: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng
cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử
Đảng”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết
thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.
- Kế hoạch của Huyện ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị
số 23-CT/TW của Ban Bí thư “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”.
2. Hình thức học tập, quán triệt:
2.1. Ở cấp huyện:
Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Văn phòng Huyện ủy tham mưu
Thường trực Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
cấp huyện và xã tại hội nghị thông tin thời sự tháng 9/2018 (tổ chức bằng hình thức
trực tuyến). Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2018.
2.2. Các chi, đảng bộ trực thuộc:
Giao đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì triển khai cho cán bộ, đảng viên trong đơn
vị bằng hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2018.
III. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện
1. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhân rộng điển hình
tiên tiến:
- Tiếp tục bám sát nội dung Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ
Chính trị khóa XI “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan
Đảng, nhà nước” và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị
khóa XI “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” để tiến
hành công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị.
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy chủ động nghiên cứu, nâng cao chất
lượng tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo việc
xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị
quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; nâng cao chất
lượng tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm việc thực hiện chỉ
thị, nghị quyết của Đảng.
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- Tìm hiểu, phát hiện, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay về học tập,
nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong Đảng và trong xã hội; trong đó chú trọng biểu dương, nhân rộng những mô
hình, cách làm sáng tạo phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của địa phương,
đơn vị.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, trước hết là người đứng đầu cấp ủy tập trung
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức,
lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị. Trong đó tập
trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII của
Đảng.
2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị:
- Đảng ủy, chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao
ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ học tập lý luận
chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát và lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm
thước đo phẩm chất, năng lực và đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết
luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 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. Đồng thời, tăng
cường công tác hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện tại các Nhà trường
trên địa bàn huyện.
- Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện chủ động phối hợp
với các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan liên quan nâng cao chất lượng tham mưu
Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức lý luận cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc rà soát, lựa
chọn thẩm định hồ sơ và cử đối tượng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức.
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tăng cường nghiên cứu, đổi mới nội
dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho phù hợp với từng đối tượng
người học; đề ra những giải pháp nhằm phát huy tính tự giác, tinh thần trách
nhiệm, tự học, tự nghiên cứu của học viên; khuyến khích ứng dụng hiệu quả công
nghệ thông tin, các phương pháp giảng dạy hiện đại, hấp dẫn, tạo hứng thú cho
người học.
- Ban Quản lý lớp học Nghị quyết của Đảng tăng cường công tác quản lý,
kiểm tra, đánh giá việc tham gia học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.
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Kịp thời báo cáo và tham mưu Thường trực Huyện ủy hình thức xử lý các đối
tượng vi phạm (nếu có).
- Tiếp tục thực hiện nghiêm 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, quán lý các cấp và 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.
3. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền:
3.1. Nội dung tuyên truyền: Tập trung làm nổi bật về ý nghĩa, vai trò, tầm
quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước; trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm:
- Nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử cũng
như trong công cuộc đổi mới hiện nay.
- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Việc đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu
tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù
địch, phản động.
3.2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công tác
tuyên truyền; đồng thời hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch,
tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương,
đơn vị.
- Ban Thường vụ Huyện Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế
hệ trẻ. Tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án tuyên truyền tự hào lịch sử Việt
Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trong đó chú ý đa dạng hóa
các hình thức như: tổ chức tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt của các câu lạc bộ; thi trắc
nghiệm, tự luận trên mạng internet; nâng cao chất lượng nội dung các trang thông
tin điện tử, Fanpage, nhóm Facebook để tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên đăng tải các tin, bài
tuyên truyền về lý luận chính trị trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã.
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- Các cơ quan, đơn vị vận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet
và mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên và Nhân dân.
4. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:
- Ban Chỉ đạo 94 huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tích
cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phản bác có hiệu quả, kịp
thời các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý và định
hướng thông tin; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin. Chủ động
nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối
tượng cơ hội chính trị để tập trung đấu tranh theo các nội dung, lĩnh vực và nhóm
đối tượng cụ thể. Thường xuyên nhắc nhở, định hướng để cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu, luận
điệu chống phá của các thế lực thù địch trong quá trình tiếp cận thông tin trên
Internet, mạng xã hội.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham
mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện việc đấu tranh, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan
điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của
các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của
Đảng, anh hùng dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên đặc biệt là thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng.
5. Công tác kiểm tra:
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Huyện ủy lồng ghép việc thực hiện
Chỉ thị số 23-CT/TW và kế hoạch này trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng
năm của Huyện ủy.
- Các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm công tác triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và kế hoạch thực hiện của cấp ủy Đảng.
6. Cơ chế, chính sách:
Giao Ủy ban Nhân dân huyện rà soát, tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật
chất, trang thiết bị cho công tác học tập lý luận chính trị.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc:
Căn cứ kế hoạch này, tổ chức xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển
khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư. Định kỳ 01 năm tiến hành sơ
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kết tình hình thực hiện và báo cáo về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo
Huyện ủy).
2. Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị:
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại mục III để xây dựng kế hoạch và triển khai
thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và kế hoạch này
của Huyện ủy trong toàn Đảng bộ huyện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực
hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện,
- MTTQVN và các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Cơ quan, ban, ngành huyện,
- Lưu VPHU.
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