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KẾ HOẠCH 
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 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 188-KH/TU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 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” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW); Ban Thường vụ Đảng ủy 

khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 

thị số 23-CT/TW, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

 1. Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW nhằm đánh giá những 

kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong 

quá trình triển khai thực hiện; xác định khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra 

và đề xuất phương hướng, giải pháp, các kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW trong những năm tiếp theo. 

 2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo sự thống nhất cao trong 

toàn Đảng bộ Khối, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và 

tiến độ đề ra. 

 3. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội 

dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW. Số liệu thống kê bảo đảm tính thống 

nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật.  

II- NỘI DUNG  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW  

- Đánh giá việc thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW: Cấp ủy các chi, đảng 

bộ cơ sở đánh giá việc chỉ đạo, ban hành kế hoạch và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo 

thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng 

và phát triển chủ nghĩa nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các định hướng phát triển và hoạt động 

thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  
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- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là 

người đứng đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW (việc 

phân công, phân cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân...).  

- Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát (về kế hoạch, tổ chức triển khai, kết 

quả kiểm tra, giám sát), công tác báo cáo định kỳ, sơ kết; xây dựng, phát hiện, 

nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, tổ chức, triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. 

2. Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung đánh giá đầy đủ việc thực hiện mục 

tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW:  

2.1. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW gắn  

với một số chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư trên lĩnh vực lý luận chính trị 1. 

Trong đó, chú ý đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt về hình thức tổ chức, 

số lần tổ chức, số lượng người được học tập, quán triệt; chất lượng, hiệu quả học 

tập, quán triệt...  

2.2. Việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, 

phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm 

vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:  

Chỉ rõ những công trình, đề án, nội dung, giải pháp và những kết quả đạt 

được trong nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh vào các lĩnh vực cụ thể: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng 

nông thôn mới, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu 

quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm...  

2.3. Đánh giá kết quả tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu lý luận:  

Đánh giá việc tổ chức, triển khai các chương trình, đề tài, đề án tổng kết 

thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (số lượng, chất lượng các chương trình, đề tài, 

đề án; những kết quả nghiên cứu đã được vận dụng, những điểm mới, phát triển 

sáng tạo mang lại hiệu quả trong thực tiễn, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

cần được tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ để cung cấp cơ sở khoa học cho việc ban 

hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận).  

2.4. Đánh giá kết quả đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại 

                                                 
1 Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên 

soạn,  tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Công văn số 2433-CV/TU, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên  

cứu lý luận”; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tổ chức trao  

đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng”. 
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cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đánh giá kết quả tự học tập lý luận chính trị của cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức (tự xây dựng kế hoạch học tập, các hình thức,  

phương pháp tự học tập...); đánh giá việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành 

các quy định về học tập lý luận chính trị; việc đổi mới  hình thức, phương pháp 

đánh giá thực chất kết quả học tập lý luận chính trị.  

2.5. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền và việc xây dựng, nhân rộng 

những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW 

(về nội dung, hình thức, phương tiện...). Trong đó, chú trọng đánh giá công tác 

tuyên truyền trên các phương diện chủ yếu sau:  

- Về nội dung: đánh giá kết quả tuyên truyền 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; những 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 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. 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.   

- Về hình thức: đánh giá kết quả triển khai các chuyên trang, chuyên mục, 

các phương pháp, phương tiện tuyên truyền; việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

Internet, mạng xã hội...  

2.6. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  

Đánh giá việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư  

tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch, cụ thể là: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ 

chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác phối hợp giữa 

các lực lượng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý và 

định hướng thông tin; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về nhiệm vụ bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh 

giác với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.  

3. Đánh giá chung 

Đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân 

khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.  

4. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thời gian tới 

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  - Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các chi, đảng 

bộ cơ sở tổng hợp và xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-

CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
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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” đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực 

gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 14/03/2023 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) 

để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 - Trên cơ sở báo cáo của các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 

Khối tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng báo cáo sơ 

kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 

ngày 24/03/2023). 

Lưu ý: Đảng ủy Khối gửi Kế hoạch của Đảng ủy Khối; đề cương báo cáo 

qua Email Hệ thống quản lý văn bản E-office và TD-office của tổ chức cơ sở Đảng 

và Website của Đảng ủy khối thông qua địa chỉ https://ninhthuan.dcs.vn (sau đó 

vào: Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ở cuối trang Website 
https://ninhthuan.dcs.vn). 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng, Ban Tuyên giáo. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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