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KE HO3CH 
to chrc d't sinh ho,t chInh trl,  ttrttr'ng v ni dung Tác phâm 

"Mt so van dê 1 1un và thrc tiên ye chü nghia xã hi và con dtrô'ng 
di len chü nghia xã hi Vit Nam" cüa Tong BI thir Nguyen Phil TrQng 

Thirc hin K hoach s 1 90-KJ-IITU ngày 30/4/2022 cüa Ban Thung vii Tinh üy 
ye triên khai dçit sinh hoat chmnh trj, tu' twmg ye n5i dung Tác phám "Mat so dé 
lj lugn và thy'c tiên ye chi nghia xâ h5i và con du'àng di len chi nghi xâ h5i 0' Viçt 
Narn "cza Tong BI thu' Nguyen Phz TrQng (sau day viêt tat là Tác pham), Ban 
Thung vi Dàng üy Khôi các Ca quan và doanh nghip tinh xây dimg ké hotch thc 
hin, nhu sau: 

I- MuC  BICH, YEU CAU 

1- Miic dIch 

Giüp cho can b, dáng vien, qun chüng trong Dãng b KhM hçc ttp nhn thüc 
sâu sac nhtTng van dê l 1un ye chü nghia xA hi, con du?ing di len chü nghia xA hi 
i Vit Nam và thirc tin sr nghip dâu tranh cách m1ng cüa nhân dan Vit Narn hoii 

90 näm qua, dtc bit qua han 35 näm thirc hin cong cuc dôi mcii. 

Nâng cao thüc, bàn linh chInh trj, !Lp trtthng tu' tithng, kiên djnh miic tiêu dc 
ltp dan tc và chü nghia xâ hi; dumg lôi dôi mâi càa Dâng; kiên djnh các nguyen 
täc xay dirng Dãng bào v Dàng, bão v chê d, xây dirng và bào v To quôc Vit 
Nam xã hi chü nghia; xây dmg Dâng và h thông chInh trj trong stch, vüng mnh 
toàn din; cüng cô niêm tin vào sir lành dao  cüa Dàng, sir quãn 1 và diêu hành cüa 
Nhà nuOc, tto s thông nhât tu tung, chI và hành dng trong toàn Dáng b Khôi, 
phat huy suc manh dai doan kêt thu'c hiên thäng kn muc tiêu Nghi quyêt Dai hôi 
XIII cüa Dàng, Nghj quyêt Dti hi dti biêu Dáng b tinh Ian thir XVII, Nghj quyêt 
Di hi dai  biêu Dãng b Khôi các ca quan và doanh nghip tinh lan thu x và nghj 
quyêt dai  hi dâng b các cap, nhim kS'  2020-2025. 

2- Yen can 

Vic t chirc dçt sinh hoat chInh trj, tix ti.xing v ni dung Tác phm phài dugc 
tiên hành thuing xuyên, sâu rng den chi b, can b, dãng viên, quân chüng vth hInh 
thüc sang t?o,  hiu qua, tiet kim; gall vi dat sinh hoat chInh trj ye xây dçrng, chinh 
don Dàng và h thông chInh trj (theo Kê hoch so 48-KHIDUK ngày 11/3/2022 cüa 
Ban Thuè'ng viii Dàng üy Khôi) và triên khai chuyên dê h9c ttp và lam theo tu tuO'ng, 
dio duc, phong cách Ho ChI Minh nàm 2022, các su kiên chInh tr cüa dat nuâc, cüa 
tinh, cüa ca quan, dan vj, doanh nghip. 
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H- NQI DUNG, DO! TUJNG Difil' SLNH HOAT CHINU TRj, TI]' TUNG 

1- Ni dung dçt sinh hoit chInh trj 
Dçit sinh hoat  chInh trj, tu ttthng v Tác phm "Met s vn d l 1un và thirc 

tin ye chü nghia xà hi và con duè'ng di len chü nghTa xã hi Vit Nam" cüa Tong 
BI thu Nguyn Phii Tr9ng tp trung vào các ni dung chü yêu sau: 

1.1- Tuyên truyn, giáo d,c nâng cao nhin thá'c v chü nghia xã h3i, bàn 
chat, myc tiêu, quy Iut khách quan cüa con du'öng di len chü nghia xã h3i, vi 
sao Vit Nam ly'a ch9n con du'ó'ng di len chü nghia xã h5i? và di len chü nghia 
xd h3i bang cdch nao? 

- Kh&ng djnh bàn cht, giá trj c& lôi cüa chü nghia xã hi trên các bInh din 
chinh trj, kinh tê, xây dirng Dàng vâ h thông chinh trj, van boa, xâ hi, quôc phOng, 
an ninh, dôi ngoi, ... Nhân mnh bàn chat nhân van cüa xã hi xã hi chü nghia - 
dO là mt xã hi ma trong dO s1r phát triên thijc sir vi con ngixYi; sir phát triên ye kinh 
tê di dôi vi thrc hin tiên b và cong bang xä hi; mt xà hi nhân ái, doàn kêt, 
tuclng than, thong ái, h trçl ln nhau, hung tâi các giá trj tiên b, nhân van; sir phát 
triên ben vU'ng, hài hOa vói thiên nhiên dê bâo dam mOi tru?ing song trong lành cho 
các the h hin tti và tuong lai; mt h thông chInh trj ma quyên lçrc that  sir  thuOc 
ye nhân dan, do nhân dan và phiic v11 igi ich cOa nhân dan. 

- Chü nghia xa hi là miic tiêu, 1 tuing cüa Dàng Cong san và nhân dan Vit 
Nam; di len chO nghTa xà hi là yeu câu khách quan, là con di.thng tat yêu cOa each 
mang Vit Nam. Di len chO nghia xä hi là khát v9ng cüa nhân dan ta, là sij hra chçn 
dung dan cüa Dãng Cong san Vit Nam và ChO tjch Ho ChI Minh, phO hçp vâi xu 
the phát trien cüa ljch sü'. 

1,2- KIung djnh và lam rö mô hlnh cliü nghia xã h3i ó' V&t  Nam và con 
dithng di len chü nghia xd h5i ó' V&t  Nam. 

- Mo hInh tng quát v chU nghia xâ hôi a Viêt Nam yaj 8 dc trung, do là: 
(1,) mt xä hi dan giàu, nithc manh,  dan chO, cong bang, van minh; (2,) do nhân 
dan lam chü; (3,) có nên kinh tê phát triên cao dira trên lirc lung san xuât hin d?i 
và quan h san xuât tien b, phO hqp; ('4) có nên van hóa tien tiên, dm dà bàn sac 
dan tc; (5) con nguai có cuc sOng am no, tir do, hanh  phàc, có diêu kin phát 
triên toàn din; (6) các dan tc trong cong  dông Vit Nam bInh dang, doàn ket, ton 
trçng yà giüp dc nhau cüng phát triên; (7,) có Nba nuâc pháp quyen xâ hi chü 
nghia cüa nhân dan, do nhân dan và vi nhân dan, do Dàng Cong san lãnh dao;  (8,) 
có quan h hthi nghj, hçrp tác vâi các nuac trén the giói. 

- De thirc hin dixc miic tiêu o, can phãi: Day mnh cong nghip boa, hin 
dai hóa dat nixóc gän vâi phát trien kinh te tn thOc; phát trin nn kinh tê thj truang 
djnh huàng xâ hi chO nghia; xay dmg nên van boa tien tien, dm dà bàn sac dan 
tc, xay dirng con nguai, nâng cao dai sOng nhân dan, thrc hin tien b và cOng 
bang xã hi; bâo dam vü'ng chäc quOc phOng và an ninh quôc gia, trt tir an toàn xã 
hi; thirc hin duang lôi dôi ngoi dc lap, tir chü, da phi.rang bOa, da dng hOa, hOa 
binh, hiu nghj, hçip tác và phát triên, chO dng và tich circ hi nhp quOc te; xây 
drng nen dan chü xà hi chO nghia, phàt huy 2  chI và sue mnh di doàn kt toàn 
dan tc, ket hçip vói sirc mtnh thai dti; xây dirng Nba nuóc pháp quyên xâ hi chO 
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nghia cña nhân dan, do nhân dan, vi nhân dan; xây dirng Dáng và h thng chInh trj 
trong sach, vüng mtnh toàn din. 

- Vn diing, sang to chü nghia Mac - Lenin vào diêu kin ljch str cii the cüa 
ni.thc ta, Dãng ta âã trng buóc hoàn thin l 1un ye con dithng di len chü nghia xã 
hi, do là: Dc 1p dan tc gän lien v&i chü nghTa xà hi; qua d di len chO nghTa xã 
hi là mt sir nghip lâu dài, vô cüng khó khan và phtrc tap; Vit Nam di len chü 
nghia xâ hi tat yêu trài qua thai kS'  qua d vth nhiêu bithc di, nhiêu hInh thirc to 
chirc kinh tê, xã hi dan xen nhau, cO sir dâu tranh giüa cái cü và cái mói, song kiên 
djnh di len chü nghia xã hi, bO qua chê d tu bàn chü nghia, bO qua chê d áp büc, 
bat công, bóc lt tu bàn chO nghia; bO qua nhüng thói hu ttt xâu, nhüng thiêt chê, 
the chê chInh trj không phü hçip vói chê d xã hi chü nghia. Chir khOng phâi bO qua 
Ca nhuiig thành tiru, giá trj van minh ma nhân loai  dâ  dat  duçc trong thai kS'  phát 
triên chü nghia tu bàn. 

1.3- Lam rJ sr ldnh dio cüa Dàng là nhân t hang dEu quylt djnh mi tháng 
10 cüa each mçing V&t  Nam. 

Su& han 90 näm qua, Dãng dà xác lap, cüng c& ngày càng nâng cao vai trô 
lãnh dao,  su1re  manh,  uytIn cüa Dàng. Thirc tê tü ngày co Dàng, nhân dan ta dã có 
ngu?ñ lãnh dao  sang suôt, nh 4y chàng ta giành duqc hêt thäng igi nay den thàng 
1Gi khác. Dc bit trong thai kS'  dôi mdi, Dàng dâ lãnh duo nhân dan dat  duc nhQng 
thành tiru to lón, CO nghTa ljch su1r. 

1.4- Lam rô nhfrng lhành lru trên con dwô'ng xây ding aza nghia xd h3i, 
dc bitt horn 35 nàm lhrc hin cong cuc dôi mó'i cüa V&t  Nam. 

Dwfii si,r lãnh dao  cña Dâng Cong san Vit Nam, chi1rng ta dã giành duçc nhmg 
thäng lçii to ion, tuxng bithc xay dimg chü nghila xâ hi hin thirc 0 Vit Nam vOi nhü'ng 
thành tru to iOn: Kinh té phát triên, 1irc hrçng san xuât duc tAng cuO'ng; ti 1 h nghèo 
giãm nhanh, lien tyc; dOi song nhân dan duçc câi thin, nhiêu van d xã hôi duGc giài 
quyet; chInh trj, xa hi on dinh, quôc phOng, an ninh duc bão dam; dôi ngoi và hi 
nhtp quôc tê ngày càng duçic mO rng; the yà hrc cüa quOc gia duçc tAng cuO'ng; niem 
tin cüa nhân dan yào sir lãnh dao  cüa Dang duc cüng cO. Dat nuOc ta churn bao giO cO 
duxc ca dO, tiem krc, vi the và uy tin quôc te nhu ngày nay. 

1.5- Lam rJ nhü'ng vim d dl ra tfr thy'c lien qua trInh xây drng c/là nghia 
xd h3i ó' V4t Nam và nhfrng c/là lrwo'ng, giàipháp dê li'rng bithc xây drng chü 
nghia xã h5i ó' V4t Nam, tp trung yào nhu'ng ni dung cot lOi sau: 

- V phàt trin kinh t - xâ hi: Xây dmg nn kinh t thj trtrOng djnh hu0ng xà 
hi chü nghia 0 Viêt Nam, gAn kinh tê vOi xã hi, thông nhât chInh sách kinh te vOi 
chInh sách xã hi, sir phát trien ye kinh te gAn vOi thrc hin tiên b và cong bang xã 
hi chi1r không phài gia tAng khoãng each giàu nghèo và bat bInh dAng xã hi. 

- ye phát trien van hOa, con nguOi: VAn hOa là nên tang tinh than cüa xâ hi, sue 
manh nôi sinh, dông hrc phát triên dat nuOc va bào v To quôc; Dáng ta nhân manh, 
vAn hóa phâi duc dt ngang hang vOi kinh tê, chInh trj, xA hi; xác djnh phát triên 
van hóa dông b, hài hôa vOi tAng tnrOng kinh te và tien bO,  cong bang xã hi. Trçng 
tam xây drng và phát triên vAn hóa là xay dirng con nguOi có nhân each và xây dijng 
môi truOng van hóa lành manh  dçra tren các h giá trj chuân mirc sau: 
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+ H giá trj chun mirc v con ngithi Viêt Nam: Yêu niiic, doàn két, tir cithng, 
nghia tInh, trung thrc, trách nhim, k' cuong, sang tto. 

+ He giá trj van boa Vit Nam: Dan tc, dan chü, nhân van, khoa hçc. 
+ H giá trj gia dInh Vit Nam: Am no, hanh  phüc, tiên b, van minh. 
+ H giá trj Quôc gia: Hôa bInh, thông nhât, &c 1p, dan giâu, nucc mnh, dan 

chü, cong bang, van minh, htnh phüc. 
- Vé linh virc quOc phông, an ninh: Kién quyêt, kiên trI bão v dc Itp, chü 

quyên, thông nhât và toàn vn lãnh thô cüa To quôc, di dôi v91 gir vtthg môi tru?Yng 
hôa bInh, On djnh, an ninh, an toàn dê phát triên dat nu'c. 

- Vê 1mb virc dôi ngoi: Chü dng, tIch circ hi nhp quOc tê toàn din và sâu 
rOng trên co so gii vüng dôc lap, tu chu, tu luc, tu ct.rong, xi! iy dung dan, linh hoat, 
mém déo, can bang trong môi quan h vi các nuóc hn, các nithc lang giêng và các 
dôi tác quan tr9ng dê bâo v igi Ich quôc gia - dan toe. Phát huy bàn sac van hóa 
ngoii giao "cay tre Vit Nam", 'di bat biên, 1rng vn biên", "kiên quyêt, kiên trI xi:r 
1 các thách thirc di ngoi mt cách mm mi, hiu qua"; khai thác, sir diing hiu 
qua mi nguOn lirc, dáp irng yêu câu cüa sir nghip xây dçrng, phát triên dat nuOc và 
bão v To quOc trong tInh hInh mâi. 

- Xây dirng Dãng và h thông chInh trj là then chôt có nghia quyet djnh dOi 
vâi s1r nghiêp cách mng: Phâi hêt s1rc coi tr9ng xây dimg Dãng ye chInh tr, tu 
tithng, diao düc, kiên djnh, vu'ng yang trên nên tang chü nghia Mac - Lenin, tu tticlng 
Ho ChI Minh; dôi m1i, hoàn thin to chüc, nâng cao hiu qua các phucmg thirc lãnh 
do cüa Dãng; xây dirng dãng ye dao  due, giáo diic, rèn 1uyn, nâng cao dto due 
each mng cüa can b, dáng viên, nhât là di ngQ can b cap chien lugc; tang cuô'ng 
kiêm tra, giám sat, phát hin, xà l, thi hành k' lut dãng; dôi rnth, nâng cao hiu 
lirc, hiu qua, phân cap, phân quyên trong quân l nhà nuâc, xiêt chat k' lut, kS' 
cuong hành chInh, chuân mirc do dirc cOng vii, dâu tranh phông chông tham nhüng, 
lang phi, tiêu circ; phát huy hiu qua co ché Dáng lãnh do, Nhà nuóc quãn 1, Nhân 
dan lam chü, Mt trn TO quOc, các tO chic chInh trj - xâ hi và các tO chirc chInh 
trj - xã hi giü vai trô dc bit trong vic thrc hin và phát huy quyên lam chü cüa 
nhân dan. Xây drng mt h thông chinh trj ma quyên l?c  thuc ye nhân dan, do nhân 
dan và phiic vil igi Ich cüa nhân dan chü không phái chi cho mt thiêu sO giàu có. 

1.6- Du tranh, phdn bác các thông tin, quan dkm sai trái v# chü nghia xii 
h5i, con du'ông di len chü nghia xii h(3i, vai Ira linh dio cüa Dãng C3ng san V4t 
Nam; dOng thai v.ch trân am muu, thu doan cüa các the 1irc thu djch chOng phá each 
mng Vit Nam, chia rë, gay mat doàn két ni b, lam suy giãm lông tin cüa nhân 
dan dOi vi Dang, Nba nuOc. 

2- Di ttrqng: Cp Uy, t ehuc dâng, nguñ dig dâu cap üy, eo quan, don vj, 
doanh nghip và can b, dang vien, doàn viên, hi viên trong Dãng b KhOi. 

III- HINH THUC TO CHU'C 
1- To chuc hi ngh h9c tip, tuyên truyên Tác phâm 
1.1- Di vôi Dáng üy KIu.4i các cu quan và doanh ngh4p tinh 
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T chirc Hi nghj trrc tuyn kt ni vâi Hi nghj toàn quc cho can b chU 
chôt cüa Dãng u' Khôi và 22 s, ban, ngành, cci quan cap tinh. (Dâ hoàn thành ngày 
10/5/2022). 

2.2- Di vôi các clii, dñng b3 co so' không kêt ni h5i ngh•i trrc tuyên bàn quôc 

- T chirc hi nghj chi, dãng b ci si nghién cru, h9c ttp ni dung Tác phrn 
cUa Tong BI thu Nguyen Phü Trçng qua video bài giãng cüa GS.TS T Ng9c Tan 
do Ban Tuyên giáo Tinh üy cung cap ('lien h nhn nç3i dung video qua dóng chI 
Hoàng Anh TuOn, Phó tru'àng Ban Tuyên giáo Dáng üy Khói, sO din thoii 
0913.507.489). 

- Thyi gian hoàn thành: Trrnic ngày 15/6/2022. 

2- To chfrc sinh hot cap üy, sinh hoit chi b, t9a dam và các hInh thü'c 
khác phü hçrp vói tInh hInh thurc tê cüa co quan, don vj, doanh nghip 

2.1- HInh tluc ui chá'c 
- T chüc hi nghj cp üy, sinh hoat chi b djnh kS',  sinh boat chi b chuyên d 

phô biên, gith thiu Tác phâm, thâo 1utn ni dung cot lOi ye chü nghTa xã hi vá con 
dtRing di len chü nghia xã hi Vit Nam. 

- T chirc t9a dam v chü d và ni dung Tác phm "Met so van dê 1 1un và 
thirc tiên ye chü nghia xã hi và con dithng di len chü nghia xã hi Vit Nam"; vOi 
các hInh thüc phü hç'p, bâo dam chat luçing, thiêt thirc. 

2.2- Thiri gian 

Trin khai dçt sinh hoat phâi duqc t chüc thuô'ng xuyên, tp trung cao diem 
vào dip k nim 132 näm Ngày sinh Chü tich Ho ChI Minh (19/5/1890-19/5/2022), 
77 näm Cách mng tháng Tam thành cong và Quôc khánh nithc Cong hOa xã hi 
chü nghia Vit Nam (1945-2022), 191 näm Ngáy thành 1p tinh (04/11/1831-
04/11/2022), 31 näm tái 1p tinh Tuyên Quang(1991-2022), k nim 105 näm Ngày 
Cách mng tháng 10 Nga thành cOng (07/11/1917-07/11/2022). 

2.3- Tài lieu 

- Tác phm "Met s v.n d I 1un và thirc tin v chü nghia xâ hi và con 
dung di len chü nghTa xã hi & Vit Nam" cüa Tong BI thu Nguyen Phü Tr9ng. 

Link bàn sách din t1r: http://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=61  7 

- Video bài giáng cüa GS.TS Ta Ngoc Tan tai  Hi nghj tr1rc tuyn. 

IV- TO CHIC THVC HIN 

1- Các chi, dãng b co s& 

To ch&c dçt sinh hoat  chInh trj, tu tuâng v ni dung Tác phm sâu rng tai  c 
quan, dm vj, doanh nghip dam bão nghiêm tüc, thiét thirc vâi các hInh th&c sang tao, 
hiu qua; chü tr9ng các hInh thüc trao dôi, thão 1un ye ni dung ca bàn, cot lôi cüa 
Tác phâm. Tang cu&ng tuyên truyên tren các l'rng diing nén tang mng xâ hi, phucmg 
tin cO dng trçrc quan t?i  cor quan, dcn vi, doanh nghip; báo cáo kêt qua tO ch&c hQc 
tp Tác phâm triroc ngay 08/7/2022. 
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2- Các doàn th Khôi 

Chi dao  to chirc dçt sinh hot chInh trj, tu tithng v ni dung Tác phâm; tang 
cuing và da ding boa các hot dng bôi dap 1 tu&ng, ban linh chInh trj cho doàn 
viên, hôi viên; to chirc các din dan, hi tháo, t9a dam, cuc thi... tuyên truyên, giáo 
dc sâu rng trong the h tré ye chU nghia xä hi, con di.rng di len chü nghia xâ hi 
a Vit Nam và ni dung Tác phârn; chi1 trQng tuyên truyên trên các irng diing nen 
tang ming xâ hi. 

3- Ban Tuyên giáo Bang üy Khôi 

- Cung cAp tài 1iu, video bài giãng phiic v tuyên truyn, nghiên cü'u, h9c tp, 
sinh hoat chInh trj tai  co sà. 

- H'tthng dAn di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên tuyên truyên sau rng ye 
ni dung Tác phâm cüa Tong BI thu Nguyn Phii Tr9ng, kiên cüa can b, dãng 
vien, quân chüng ye Tác phâm; chü tr9ng tuyên truyên trên các 1rng dicing nên tang 
mng xã hi. 

- Theo dOi, don d&, kimtra, giám sat viêc t chirc dcrt sinh hoat  chInh trj, tu 
tuâng ye ni dung The phâm gän vâi sinh hoat  chInh trj ye cong tác xây drng, chinh 
don Dãng và h thông chInh trj. Tong hçip két qua báo cáo Ban Thuè'ng vi Dãng üy 
KhOi các cci quan và doanh nghip tinh. 

Noi nhân: 
- Thithng true Tinh Uy (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tinh u, 
- Các die UV BCH Dáng b Khôi, 
- Các ban, Van phOng Dáng Uy Khôi, 
- Các chi, dâng b co si, 
- Các doàn the Khôi, 
- Luu Van phông DUK. 

T/M BAN THUNG VU 
PH THUONG TRC 
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