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KẾ HOẠCH 

tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 
 Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
(khóa XII) về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản,  

phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” 
----- 

  

Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khóa XII) về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất 

bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” (gọi tắt là Chỉ thị số 

44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối 

với việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong hành động để tăng cường và đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, nhất là nghiên cứu, học tập sách lý 

luận chính trị. 

- Xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường 

xuyên của cán bộ, đảng viên; khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, 

học tập sách lý luận, chính trị nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh 

phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự 

diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức học tập, quán triệt  

- Nội dung, tài liệu học tập, quán triệt: Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng và Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (có gửi 
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kèm theo) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về 

vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, 

giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

- Cơ quan thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Đối tượng học tập: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05/8/2020. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp ủy. 

2. Thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và sách lý luận 

chính trị; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

- Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Văn phòng, các ban của Đảng 

ủy Khối và các đoàn thể Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 44-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  

Các cấp ủy cơ sở căn cứ vào đặc điểm tình hình tại chi, đảng bộ mình đưa 

nội dung việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; định kỳ sơ, tổng kết 

và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên 

giáo - Dân vận). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai 

Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 211-

KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối (qua 

Ban Tuyên giáo - Dân vận) trước ngày 10/8/2020 (theo mẫu đính kèm). Ngoài 

ra, các cấp ủy cơ sở có liên quan đến các nội dung tại Kế hoạch số 211-KH/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.  

- Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 
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thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh về nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; đồng thời tăng 

cường tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, hội viên đọc báo, tạp chí của Đảng 

và sách lý luận, chính trị; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 
  

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Đoàn Khối và Hội CCB Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên             



ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN  VÀ DOANH NGHIỆPTỈNH                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 

BIỂU MẪU 

báo cáo kết quả tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)  

về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” 
----- 

 

Tình hình tổ chức phổ biến, quán triệt  

Kế hoạch  
triển khai thực hiện  
 (Số, ngày ban hành) 

Tổng 

số lớp 

Ngày tổ chức phổ 

biến, quán triệt 
Báo cáo viên 

Đảng viên Quần chúng 

Số người đã 

học/Tổng số 
Tỷ lệ % 

Số người đã 

học/Tổng số 
Tỷ lệ % 

        

  

                                                                                           Bình Thuận, ngày        tháng 8 năm 2020 

                                                                                                                                   T/M CẤP ỦY 
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