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KẾ HOẠCH     

 Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023  

----- 

- Căn cứ Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW, ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 20/10/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023, 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

xây dựng kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 trong toàn Đảng 

bộ như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm định hướng nội dung công tác lý luận chính trị năm 2023. Tổ chức 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa 

XIII), các nghị quyết của cấp ủy các cấp tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, 

đảng viên và người lao động. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán 

triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động 

triển khai thực hiện Văn kiện Hội nghị thiết thực, hiệu quả. Triển khai thực hiện Kết 

luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên 

trong việc triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023, đưa việc học tập 

và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XIII), các nghị quyết 

của cấp ủy các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, 

chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, tạo không khí phấn khởi trong toàn 

Đảng bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu các Hội nghị đề ra. Tuyên truyền rộng rãi 

những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết đến toàn thể người lao động. 

- Tăng cường đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận 

thức lệch lạc. 

2. Yêu cầu 

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội 

nghị Trung ương (khóa XIII), các nghị quyết của cấp ủy các cấp phải được tiến hành 
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kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức thực hiện.  

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

tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XIII). 

 - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị 

cho cán bộ đảng viên và người lao động nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận 

chính trị tại địa phương, đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội 

nghị Trung ương (khóa XIII), các nghị quyết của cấp ủy các cấp  

 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty chủ động tham mưu cho Ban 

Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền kịp thời, sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); các nghị quyết của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (Khóa VII); các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Tổng công ty (Khóa II). 

- Ban Tuyên giáo kịp thời thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tổng công ty xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị 

quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); nghị quyết của cấp ủy 

các cấp. 

- Ban Tuyên giáo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty tham 

mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc nghiên 

cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị 

Trung ương (khóa XIII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

(Khóa VII); các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty (Khóa II). 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Tổng công ty kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực 

hiện tại đơn vị. 

2. Thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW 

 - Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết 

luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị 

quyết Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các 

cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương, 

đơn vị. 

 - Xây dựng và triển khai học tập, quán triệt nội chuyên đề năm 2023: “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham 



3 

nhũng, tiêu cực”; trong đó, bám sát chủ trương và nhiệm vụ trọng tâm của địa 

phương, đơn vị; lựa chọn 01-02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện.  

- Xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng 

của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn 

đấu, rèn luyện. 

 - Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

3. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư 

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

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng 

viên và toàn thể người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tác phẩm “Một số vấn 

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

Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 47- 

HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 131- 

KH/TU, ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 20-KH/ĐU, 

ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; đồng thời, tổ chức thông 

tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với nhiều hình thức khác 

nhau, phù hợp điều kiện của đơn vị. 

 - Xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, 

ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “công tác lý luận và định hướng 

nghiên cứu đến năm 2030” phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của đơn vị. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 

08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.  

- Tổ chức sơ kết 05 năm Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí 

thư khóa XII “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”. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của 

Bộ Chính trị khóa XI về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ 

quan đảng, nhà nước”; Đề án 07-ĐA/TU, ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa-

Vũng Tàu về nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác 

– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đảng viên giai đoạn 2019-2025 

định hướng đến năm 2030. 

 - Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động 
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nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ 

đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị  

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên 

ở cơ sở, cụ thể: 

+ Tiếp tục cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ lý luận chính trị. 

+ Tăng cường chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp giáo dục chính trị cho đoàn 

viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, tuyên 

truyền về giáo dục chính trị, chia sẻ các tài liệu về lý luận chính trị trên Internet, 

mạng xã hội… 

+ Thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban 

Bí thư “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên nội bộ tại Đảng bộ 

Tổng công ty; nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, cập nhật, bổ sung kiến thức 

mới đặc biệt chú ý những nội dung cơ bản, mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa 

XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

- Tăng cường hiệu quả, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Tổng công ty. 

5. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 

  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục triển khai hiệu quả, nghiêm 

túc Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, 

nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; 

Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; Kế hoạch số 164-KH/TU, ngày 

05/06/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TW của Ban Bí thư. 

6. Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị  

Tham gia các Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo 

Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT tổ chức. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty và Cơ quan Đảng ủy Tổng công ty sẽ 

giao ban mỗi quý một lần, để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, chỉ đạo định 

hướng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn và các ban Đảng ủy Tổng 

công ty hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện tốt, hiệu quả Kế hoạch này.  

- Định kỳ, 6 tháng, 9 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo 

dục lý luận chính trị trong Đảng bộ Tổng công ty báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. 

2. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các đoàn thể chính trị - xã 

hội Tổng công ty  

- Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 

tại đơn vị đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.  

- Định kỳ, quý, 06 tháng, 09 tháng và cuối năm có báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty.  

Trên đây là Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty về thực 

hiện công tác lý luận chính trị năm 2023. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc 

đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tồng công để kịp thời tổng 

hợp kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và Ban Thường vụ Đảng 

ủy Tổng công ty. 

(Gửi đính kèm phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 

trị năm 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT (báo cáo), 

- Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (báo cáo), 

- HĐTV, KSV, Ban điều hành Tổng công ty, 

- UBKT, các ban Đảng ủy Tổng công ty,             

- Các đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Website Tổng công ty (đăng Kế hoạch), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Giáp 
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PHỤ LỤC 

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 

(Đính kèm theo Kế hoạch số 03.-KH/BTGĐU, ngày 28/11/2022 của  

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty) 

----- 

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản  

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối 

hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành trong năm 

2023. 

 1.2. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 
thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng 

viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành. 

 1.3. Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn 

số 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện 

chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia sự thật ban hành. 

 2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề  

2.1. Chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn 

số 40-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện 

chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành cho cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. 

 2.2. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", thực hiện 

theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng 

trong thời kỳ mới" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia ban hành. 

 2.3. Chuyên đề "Hội nhập quốc tế", thực hiện theo Hướng dẫn số 42- 

HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương 

trình bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập quốc tế" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. 

 2.4. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo", thực hiện theo 

Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về 

thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo" 

dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. 

 2.5. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc", thực hiện theo 

Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về 

thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" 

dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia ban hành. 
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 2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực hiện theo Hướng dẫn số 45- 

HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương 

trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. 

 2.7. Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc”, thực hiện theo Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 

của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật 

ban hành.  

2.8. Chuyên đề giáo dục Lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”, dành cho 

cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân (Khi ban hành tài liệu, Ban Tuyên giáo 

Trung ương sẽ có Hướng dẫn).  

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ  

3.1. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư 

chi bộ và cấp ủy viên cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, 

16/6/2022 về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho 

bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự 

thật ban hành. 

 3.2. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng” thực hiện 

theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW, ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”. Tài liệu 

do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.  

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, thực 

hiện theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW, ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở”. Tài 

liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.  

3.4. Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho 

giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện", thực hiện theo Hướng dẫn 

số 61-HD/BTGTW, ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện 

chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng 

viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính 

trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.  

3.5. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, 

giáo dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW, ngày 

31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng 

nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. 

 4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác 

đoàn thể  

Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ 

dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ 
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sở theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và 

nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.  

5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, 

đảng viên các cấp  

Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” 

thực hiện theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 

cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. 

Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm 

vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở. 

 * Lưu ý: Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn, chỉnh sửa, 

bổ sung một số chương trình bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng 

lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho các đoàn thể chính trị - xã hội, bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức. Các chương trình đều đang chỉnh sửa, bổ sung nên khi có tài liệu 

mới Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có Hướng dẫn sau. Trong khi chờ hướng dẫn, 

tài liệu mới, đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện theo hướng dẫn hiện hành. 
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