
 

KẾ HOẠCH 

tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận 

và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 113 -KH/TU ngày 14/7/2022, Kế hoạch số 100 - KH/TU, 

ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán 

triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và 

triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý 

luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh 

nghiệp ban hành kế hoạch học tập, quán triệt như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn 

những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam 

và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 92 năm 

qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nắm vững nội dung cơ bản, 

cốt lõi các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng. Tham gia 

xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại đơn vị một 

cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp. 

2. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, 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; kiên định 

các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự 

trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất ý chí, tư tưởng và hành động.  

3. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và 

người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nghị 

quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch 

lạc trong nhận thức. 

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

tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, 
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giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng. Đồng 

thời triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm phải được tiến 

hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong 

phú, đa dạng. 

5. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và 

thực tiễn vê chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, 

hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

II- NỘI DUNG, TÀI LIỆU  

1. Nội dung  

a. Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XIII 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII 

của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu 

nhập cao.  

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 

của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 

của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai 

đoạn mới. 

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 

của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

- Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b. Đợt sinh hoạt chính trị 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy 

luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi 

lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào. 

- Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH 

ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam. 
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- Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm 

thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá 

trình xây dựng CNXH ở Việt Nam, những chủ trương, giải pháp để từng bước xây 

dựng CNXH ở Việt Nam. 

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề: CNXH, 

con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời 

vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, 

chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 

Nhà nước. 

2. Tài liệu  

- Văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng. 

- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng 

(dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên). 

- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng (dùng 

cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở). 

- Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng 

(dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân 

dân). 

- Tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

(Link bản sách điện tử: http://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617) 

III- HÌNH THỨC TỔ CHỨC  

1. Thành phần: Cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. 

2. Hình thức, quy mô tổ chức lớp học 

- Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII 

và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối toàn Đảng bộ Khối. Giảng viên: Mời 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. 

- Đối với một số đảng viên vì lý do đặc biệt không thể tham gia hội nghị, đồng 

chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm trực tiếp quán triệt Nghị quyết và tác phẩm của Tổng 

Bí thư bằng hình thức phù hợp và hoàn thành trong tháng 8/2022. 

* Yêu cầu: Các lớp học tập trung phải bố trí màn hình led, màn hình máy chiếu 

projector hoặc tivi cỡ lớn có kết nối internet, loa để tiếp phát từ hội nghị trung tâm. 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30’, ngày 06/8/2022 (thứ Bảy). 
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V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị phụ trách quay phát đến các điểm cầu cơ sở để 

đảm bảo tốt đường truyền phát sóng trực tiếp, nội dung, hình ảnh, âm thanh có chất 

lượng. 

- Hướng dẫn cơ sở tổ chức tiếp sóng tại các điểm cầu. Theo dõi, tổng hợp và 

đánh giá chất lượng học tập báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi việc 

quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có 

trang website dành thời lượng thông tin về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 5, khóa XIII và tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng 

- Tham mưu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

5, khóa XIII của Đảng ủy Khối và các nội dung phục vụ hội nghị. 

- Chủ trì tham mưu, thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc tổ chức học 

tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với nội dung tác phẩm. 

2. Văn phòng Đảng ủy Khối 

- Ban hành công văn triệu tập; chuẩn bị cơ sở vật chất và tham mưu kinh phí 

phục vụ hội nghị học tập Nghị quyết và tác phẩm. 

3. Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, Đoàn Khối 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, Đoàn Khối phối hợp với cấp ủy cơ sở nắm 

tình hình số lượng, ý thức học tập của cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu, báo cụ thể 

về Ban Tuyên giáo (qua đồng chí Lưu Anh Tuấn - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy Khối) tổng hợp trong ngày tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết để báo cáo Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong quá trình tổ chức học 

trực tuyến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và tác phẩm của Tổng Bí 

thư. 

4. Cấp ủy cơ sở 

- Các cấp ủy cơ sở thông báo đảng viên dự hội nghị học tại các điểm cầu phân 

công bố trí trưởng đoàn nắm cụ thể số lượng đảng viên tham gia và báo cho cán bộ 

quản lý tại hội nghị. 
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- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối; thảo luận và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cơ sở…; chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cơ sở. 

- Triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm 

vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022), 105 năm Ngày Cách mạng 

tháng Mười Nga thành công (07/11/1917-07/11/2022). 

Yêu cầu các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, Đoàn Khối và các tổ chức cơ sở 

đảng thực hiện nghiêm túc, tránh làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả về Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) theo quy định. 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 

- Cán bộ, CV các ban, Văn phòng ĐUK, 

-  Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,                     

- Lưu TG, VP.                                                   

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  
 

 

 

 

 

 

Ngô Đình Viện 
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