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HƯỚNG DẪN
Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019

, :.ềrổfiỶMCăn cứ Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên
Chuvòn

................

¡yĩtyH1'' g iá o ^ u n g ương về “Công tác lỷ luận chỉnh trị năm 2019”, Ban Tuyên giáo Tỉnh
âìitt fy ỵ y hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 như sau:
’
'

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mói đang đặt ra; nhũng định hướng Ió’n
của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng
Đảng
Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc chủ động tham mưu cấp
ủy tố chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng
trong Đảng và Nhân dân các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Trong đó, tập
trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương
khóa XII của Đảng, những định hướng lớn trên các lĩnh vực của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI được thông qua trong năm 2019
(sẽ có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể riêng).
Các cấp ủy Đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho
từng đối tượng cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương, đơn vị.
Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt
nghị quyết, kết nối, mở đường truyền trực tuyến các hội nghị quán triệt các nghị
quyết của Đảng đến cơ sở; quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết
kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng và quá trình tổ chức thực
hiện.
Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trục thuộc, Trung tâm Bồi dưỡng
chính trị cấp huyện chủ động đề xuất với cấp ủy thường xuyên và định kỳ tổ chức
thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ta. Trong đó, chú trọng tới những vấn đề
về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng
Đảng đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.
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2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị
Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng
cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị; tăng cường phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp
giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên (trong biên chế và kiêm chức) của các
Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Trong đó chú trọng bồi dưỡng phương pháp sử
dụng phương tiện dạy học hiện đại; bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhất là
bồi dưỡng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta theo tinh thần 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 và Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày
22/10/2018 của Bộ Chính trị 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.
Tăng cường ý thức kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương đạo đức nhà giáo của
giảng viên. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện tự bồi dưỡng, thông qua việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực té,
các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng tư duy, sảng tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức,
nội dung mới vào chương trình giảng dạy.
Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy khuyển khích đội ngũ giảng viên
trung tâm bồi dưỡng chính trị tham khảo và vận dụng vào quá trình giảng dạy “Tập
giáo án Hội thi Giảng viên LLCT giỏi năm 2018” do Ban Tuyên giáo Trung ương
phối hợp với Nhà xuất ban Chính trị quốc gia-Sự thật phối họp xuất bản.
3. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưõng lý luận chính trị và bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên ở CO' sỏ’
Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp
huyện nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý
luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; trong đó chủ động
bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, của
Đảng bộ tỉnh khóa XVI một cách đúng đắn, phù hợp vào bài giảng.
Tăng cường giáo dục về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội
dung- được Háng tã vận dụngTphãt triển mớí của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
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Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp
tục đối 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, góp phân
đấu tranh có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đầy mạnh tuyên truyền, giáo duc lịch sử Đảng trong Đảng và toàn xã hỏi,
nhất là thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí
thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn tuyên
truyền, giáo dục lịch sử Đảng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái,
thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta. Đồng thời, chú trọng giáo dục các chuẩn mực
đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.
Đấy mạnh việc triển khai mở các lởp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán
bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 theo tinh thần Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày
29/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên ở cơ sở từ năm 2015-2020; Công
văn số 638-CV/BTGTƯ, ngày 30/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bồi
dưỡng lý luận, kiến thức mới cho đối tượng 5; trong đó chú trọng những nội dung
phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương; bổ sung kiến thức và
nhận thức về những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.
Ban Tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dụng kế hoạch
và triển khai giảng dạy 6 chương trình mới về bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp
vụ công tác đoàn thê do Ban Tuyên giáo đã ban hành và tổ chức tâp huấn vào giữa
tháng 12/2018; cùng với các chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên
giáo cơ sở”, “Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên”,
“Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp”(xem phụ lục các
chương trình kèm theo).
4. Kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị
Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tham mưu với cấp ủy kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và các trung tâm
bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng; gửi báo cáo tổng hợp kết quả về Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ 6 tháng một lần.
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Nội dung kiểm tra gồm: Công tác giảng dạy, phổi hợp giảng dạy, học tập
và nâng cao chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức
kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, công tác quản lý học viên...
Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tham mưu cấp ủy triển khai Kết luận
94 —KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới học tập lý luận
chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, chú trọng việc học tập về đạo
đức, giáo dục công dân, giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông.
Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc tích cực tham mưu cho
cấp ủy triển khai Chỉ thị sổ 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; Kế hoạch
số 03 - KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương thực hiện Chỉ thị 05CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: chuyên đề
năm 2019 về “Xây dựng ỷ thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời
sổng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh”.
5. Kiện tóàn và nâng cao chất lưọng, hiệu quả hoạt động của trung tâm
bồi dưõng chính trị cấp huyện
Các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm túc Quyết định
185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số
1853- QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành
Quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tiếp tục thực hiện
chủ trương “Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng
chính trị cấp huyện” đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương lần thứ 6, khóa XII
của Đảng “Một số vẩn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xép tổ chức bộ mảy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
6. Giao ban và tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị
Định kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Công tác Tuyên
giáo; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng báo
cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất trên lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị.
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức các hội nghị giao ban công tác giáo
dục lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình đoàn thể thực hiện tại
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các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và th àn h
phần tham dự sẽ có thông báo cụ thể.
Căn cứ hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc
có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019
của ngành, địa phương.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản
ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng) để
kịp thời điều chỉnh.

Nơi nhân:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),

K7T TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN

- Cơ quan Thường trực BTGTW tại Đà Nằng (để báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Lãnh đạo Ban,
- Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Trung tâm BDCT các huyện, thị, thành phố,
- Phòng LLCT-LSĐ,
- Lưu VT.

e Thị Hồng
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PHỤ LỤC CÁC CIIƯƠNG TRÌNII
ĐÀO TẠO, BÒI 'd ư ơ n g l ý l u ậ n c h í n h t r ị n ă m 2019
1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị CO' bản
1.1. Chưong trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn sô 65 HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012, Hướng dẫn sổ 69-HD/BTGTW ngày
14-01-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn sổ 615-CV/BTGTW
ngày 27-5-2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia ấn hành.
1.2. Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lóp đôi tượng kêt nạp
Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số 10 - ITD/ BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016
của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị
dành cho học viên lớp đổi tượng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia ấn hành.
1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện
theo Hướng dẫn số 11 - HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016 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 ấn hành.
2. Thực hiện chương trình bồi dưõng chuyên đề
2.1. Chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt N am ”, thực hiện theo
Hướng dẫn sổ 40 - HD/BTGTW ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục 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 ấn hành năm 2017.
2.2. Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ m ớ i”, thực hiện
theo Hướng dẫn số 41 - HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 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 m ới” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài
liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.3.
Chuyên đề “Hội nhập quốc tế ”, thực hiện theo Hướng dẫn sổ 42 HD/BTGTW ngày 1 tháng 9 năm 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 ấn hành năm 2017.
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2.4. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộ c”, thực hiện theo
Hướng dẫn sổ 44 - HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vẩn đề dân tộc và
chỉnh sách dân tộc" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.5. Chuyên đề “Vấn đề tôn giảo và chính sách tôn g iả o ”, thực hiện theo
Hướng dẫn số 43 - HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về thực hiện chương trình Bồi dưỡng chuyên đề “Vẩn đề tôn giáo và
chính sách tôn giảo ” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2017.
2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn sổ 45 HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 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 ấn hành năm
2017.
Ngoài ra, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theô tinh thần của Chỉ ‘thị 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày
5/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị
số 27-CT/TW, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công tác đảng cho bỉ thư chỉ bộ và cấp ủy viên
cơ s ở ”, thực hiện theo Hướng dẫn số 12 - HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016
của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng công tác
đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Tài liệu đã sửa chữa, bổ sung phát
hành năm 2012 do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
3.2. Chương trình “Bồi dưõng 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 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương
về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị”
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dành cho giảng viên giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị câp hu y ện .
Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo
dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn sổ 58 - HD/BTGTW ngày 31
tháng 8 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu do Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia ấn hành.
3.4. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn Chương trình “Bồi
dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sỏ•” , Chương trình “Bồi dưỡng chuyên đề
công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên” dự kiến xuất bản và phát hành cuôi
năm 2018. Các Trung tâm xây dựng kế hoạch giảng dạy sau khi có Huứng dẫn của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4. Thực hiện các chuông trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác
đoàn thể
Thực hiện Chương trình chuyên để bồi dưỡng lý luận chỉnh trị và nghiệp vụ
dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở CO' sở, theo
Hướng dẫn số 69 - HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo
Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính
trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở cơ
sở”. Các Trung tâm xây dựng kế hoạch giảng dạy sau khi có Hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
5. Thực hiện chưong trình bồi dưõng, cập nhật kiến thức cho cán bộ,
đảng viên các cấp
Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tưọng 5
thực hiện theo Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW, ngày 12/6/2013 của Ban Tuyên giáo
Trung ương và Kế hoạch số 87-KIT/TƯ, ngày 29/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về “bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán
bộ, đảng viên ở cơ sở từ năm 2015 đến 2020”, Công văn số 638-CV/BTGTU, ngày
30/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bồi dưõtLg lý luận, kiến thức mới cho đối
tượng 5. Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành chương trình “Bồi
dưỡng cập nhật kiên thức cho cản bộ, đảng viên các cấp ” (đã phát hành tài liệu cho
đôi tượng 4). Trong quá trình thực hiện, các trung tâm chủ động bổ sung những nội
dung thiêt thực, phù họp với yêu câu, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.
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