
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                 *                Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 02 năm 2023 

Số 205 - KH/TU  

 

KẾ HOẠCH  
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 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 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” (gọi tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW); Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 

kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. 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 Chỉ thị số 23-CT/TW; 

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 nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm  

khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. 

3. Triển khai 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 sơ kết  

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

- 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 địa phương, cơ quan, đơn vị.  

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, 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...).  
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- 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  

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 (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, Công văn số 860-CV/TU ngày 

24/4/2018 của Ban Thường vụ Thành 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”). 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... theo Kế hoạch số 118-KH/TU 

24/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 

số 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.  

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 địa phương, cơ quan, đơn vị: 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 địa 

phương, đơn vị (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 của địa phương, đơn vị). 
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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  

- Các cấp ủy đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đánh giá kết quả tự học tập lý 

luận chính trị của cán bộ, đảng viên (tự xây dựng kế hoạch học tập, các hình 

thức, phương pháp tự học tập...); đánh giá việc giáo dục, học tập, nghiên cứu chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc chấp hành các quy định về học tập 

lý luận chính trị.  

- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá 

kết quả việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban 

Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, kết quả bước đầu về giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị theo 

chương trình, giáo trình mới.  

- Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá kết quả việc xây dựng và triển khai 

thực hiện các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị bắt buộc đối với đội 

ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, 

chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; việc xây dựng và triển khai 

các hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với từng đối 

tượng cán bộ, đảng viên; việc phân công, phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong 

hệ thống các cơ sở đào tạo lý luận chính trị.  

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá việc triển khai công tác kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của các tổ chức cơ sở đảng. 

- Trung tâm Chính trị thành phố đánh giá kết quả triển khai thực hiện đổi 

mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng 

viên trong tỉnh (từ năm  2018 đến 31/12/2022).  

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...  
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- Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, làm rõ kết quả, hiệu quả của các 

hình thức tuyên  truyền: các diễn đàn, tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi trắc 

nghiệm, thi tự luận trên mạng Internet; xây dựng và vận hành các trang thông tin 

điện tử, Fanpage, group Facebook; xây dựng và phát triển các ứng dụng trên mạng 

xã  hội và các thiết bị di động thông minh để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

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 và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ 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, khẳng định mức độ đạt được về mục tiêu, 

quan điểm nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW.  

4. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW trong thời gian tới.  

Phân tích bối cảnh, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề 

đặt ra đối với việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đề xuất 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hiệu quả 

việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW trong thời gian tới.  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc: Căn cứ Kế hoạch này, ban hành 

kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ở địa phương, đơn vị 

mình; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn các nội dung, 

phương thức tổ chức sơ kết phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực; rà soát bổ sung báo 

cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW bảo đảm các nội dung theo Đề cương 

báo cáo và Phụ lục (có gửi kèm) theo Kế hoạch này; gửi về Ban Thường vụ Thành 

ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 25/02/2023.  

2. Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Chỉ đạo 

35 thành phố, Trung tâm Chính trị thành phố căn cứ nội dung sơ kết (phần II) báo 

cáo cụ thể, gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 25/02/2023 để tổng hợp 

báo cáo. 
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 3. Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, phối hợp với các phòng, ban tổng 

hợp và xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW 

trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 10/3/2023.  

 

 Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                            

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các Ban đảng thành ủy, 

- Ban Chỉ đạo 35 thành phố, 

- Trung tâm Chính trị thành phố, 

- Mặt trận và các tổ chức CT- XH thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng, 

- Lưu Văn phòng.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Phú 
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ĐỀ CƯƠNG 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 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”  

(Kèm theo Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 16/02/2023  

của Ban Thường vụ Thành ủy) 

 -----  

 

Phần 1  

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW  

 

I. Đặc điểm tình hình  

- Thuận lợi.  

- Khó khăn.  

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

III. Kết quả tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TW  

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

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 địa phương, cơ quan, đơn vị.  

3. Việc tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu lý luận.  

4. Việc đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

5. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình tốt, 

cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW (nêu cụ thể cách làm 

hay, sáng tạo, hiệu quả,… của chi, đảng bộ, của các tập thể, cá nhân). 

6. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (việc triển 

khai, quán triệt các văn bản, kết quả, số liệu cụ thể,…).  

IV. Đánh giá chung  

1. Một số kết quả nổi bật.  

2. Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.  

3. Bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới. 
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Phần 2  

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP,  

NGHIÊN CỨU,VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN,  

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

 

I. Dự báo tình hình  

- Thuận lợi.  

- Khó khăn, thách thức.  

II. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp  

1. Mục tiêu, phương hướng 

2. Nhiệm vụ, giải pháp  

III. Đề xuất, kiến nghị  

 Về nội dung, nhiệm vụ, cách thức tổ chức thực hiện, đề xuất các nội dung để 

xây dựng chủ trương, quan điểm chỉ đạo mới trong việc học tập, nghiên cứu, vận 

dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.  

(Gửi kèm phụ lục báo cáo). 
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