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thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW cữa Bộ Chính trị khoá XII
^yềtăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đẳng, đấu tranh
p h in bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

ỊựỤỊ% ¿4i/& .p h m bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tinh hình mới (sau đây gọi tắi
As 9
là Nghị quyết 35), Ban Bí thư ban hành Ke hoạch thực hiện như sau:
w
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Ả- MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU
1. M ục đích

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị
quyết 35, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng
cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, đưòng lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện
Nghị quyết 35 có hiệu quả.
- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất ữong Đảng, sự
đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện,
đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường
hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trờ thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại.
- Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu
quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện
truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ
đoạn và hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, phản động.
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2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các cấpuỷ, tổ chức
(tảng; từng ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35
để tạo chuyển biến rõ nét trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp. Gắn
kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống”, trong đo "xây" ỉà cơ bản, "chống” phải
quyết liệt, hiệu quả. Kết họp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục vởi kiên
quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
tối với các đối tượng vi phạm. Đồi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hoá
hình thức, coi họng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường
<uyên, kiên ừì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm.
- Việc tổ chức thực hỉện Nghị quyết 35 gắn với tiếp tục quán ừiệt, tổ chức
hực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng cỏ liên quan.
B- NỘI DUNG
I- TÔ CHỨC HỌC TẬP, QUẤN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
1. Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng tài liệu, hướng dẫn học tập,
quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trong toàn
Đảng, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư.
2. Thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức
hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cửu, quán triệt Nghị quyết 35 và Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết 35 của Ban Bí thư; lãnh đạo, chi đạo việc phổ
biến, quán triệt Nghị quyết 35 đến chi bộ; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị
quyết 35 phù họp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị và tình hình của từng địa
phương, đơn vị.
3. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ khối ờ Trung ương, Quân
uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ
chính trị và tình hình cụ thể, chĩ đạo việc phổ biển, quán triệt đến chi bộ và
xây dựng kế hoạch thực hiện trong ngành, cơ quan, đơn vị.
4. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã
hội Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tồ chức thực hiện trong
hội viên, đoàn viên về việc thực hỉện Nghị quyết 35.
Thời gian: Hoàn thành trong quý 11/2019.
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n- NHIỆM v ự THỰC HIỆN THEO LỘ TRÌNH

1.
Triển khai tổ chức thực hiện tốt Quyết định của Bộ Chính trị về
việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thừ địch

- Triển khai thực hiện Quyết định số 169-QĐ/TW, ngày 07/01/2019
của Bộ Chính trị vể việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35); ban hành Quy chế hoạt động, Quyết định về chức
năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Quyết định thành lập Tổ Thư
ký, Quy định phân công công việc đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và to
chưc bộ phận thường trực Ban Chi đạo; xây dựng quy định về tổ chức lực
lượng; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Ban hành hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký ở các tỉnh, thành
phố, bộ, ngành, trên cơ sở tổ chức lại Ban Chỉ đạo 94 của các địa phương
bộ, ngành.
- Ban Chi đạo Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, cung cấp thống tin, cập nhật nội dung; tăng cường nguồn lực.
trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương tiện, phương pháp đấu
tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.
Thòi gian: Hoàn thành trong quỷ ỈỈ/20Ỉ9.
2.
Ban hành Quy hoạch báo chí; bầ sung, hoàn chỉnh các văn bản
pháp luật, quy định về quản lý báo chí, xuất bản, Internet và mạng xã hội

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sớm ban hành Quy hoạch phát
triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và chỉ đạo thực hiện theo
lộ trình; tập trung khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở Trung ương (hoằn thành trong năm 2019).
- Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì bổ sung, xây
đựng, hoàn chinh các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo chí, xuất
bản, Internet và mạng xã hội; rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các
mặng xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang
thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh ừong việc sử dụng mạng xã hội
của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung
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dịch vụ Internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
Kuyên biên giới; xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển
của Intemet và mạng xã hội (hoàn thành trong cảc năm 2019 - 2020).
3. Xây dụng kế hoạch đếỉ với các cơ quan thông tấn, báo chí tham
gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch
Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với
cấp uỷ các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương
và các địa phương xây dựng ké hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục để
tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch (hoàn thành trong quý IƯ2019).
4. Tập huấn và ban hành mới chương trình các môn: Triết học
Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chỗ nghĩa xỗ hội khoa học,
Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ
thống giáo dục quốc dân
Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gỉa
Hồ Chí Minh phổi hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo khấn trương
hoàn thành việc tập huấn và ban hành thống nhất nội dung, chương trình giảo
dục các môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa
xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Kết luận sổ 94-KL/TW, ngày
28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính
trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 145-QĐ/TW, ngày
08/8/2018 cùa Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (hoàn thành trong quỷ III/2019).
5. Xây dựng Quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đẩu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thừ địch và kỷ luật
phảt ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chỉnh trị
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh phối hợp vói Ban cán sự
đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và
các cơ quan liên quan xây dựng quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ
luật phát ngôn, viết và làm đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng,
pháp luật cùa Nhà nước đối với đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên của hệ
thống học viện, trường chính ừị tinh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp

Í.KHTW14

5

huyện, các giảng viên lý luận chính trị của hệ thống giáo dục quốc dân trong
giảng dạy, viết sách, đăng bài trên báo, tạp chí, Internet, ừả lời phỏng vấn,
phát biểu trong toạ đàm, hội thảo và công bố kết quả nghiên cứu (hoàn thành
trong năm 2019%
6. Tăng cường công tác bảo vệ bí m ật nhà nước
Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo Bộ Công an phối họp với các bệ ,
ngành có liên quan hiển khai hướng dẫn, thi hành Luật An ninh mạng, hoàn
thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước trên môi trường mạng, ngàn chặn, đấu tranh, phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch (hoàn thành trong quý 11/2019).
m - NHIỆM v ự THƯỜNG XUYÊN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực
- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kế hoạch hằng năm về đẩy
mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng cùỉ
Đảng đổi vói hệ thống báo chí từ Trung ương tới địa phương và hệ thống bác
cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền,
thông tin tích cực trên hệ thống thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội.
- Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng kế
hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Quân đội và Công an
nhân dân Việt Nam phù hợp với đặc thù của các lực lượng.
- Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực: Mở chuyên trang, chuyên
mục, bố trí thời gian, thời lượng, chương trình, nội dung phù họp, lý luận sắc
bén để bầo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai
trái, thù địch.
- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tăng cường sự
lãnh đạo, đổi mới phương thức tuyên truyền, động viên trí thức, văn nghệ sĩ
nâng cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng, đẩu tranh với các biểu hiện suy
thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tích cực đóng góp cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các
đoàn thể chinh trị - xã hội chủ ừỉ, phối họp với các địa phương, bộ, ngành
xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục đối với cổc tầng lớp nhân dân,
nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức "đề kháng", khả năng chủ động đấu
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tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet vả mạng xã
hội; khai thảe, sử dụng Internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và
lành mạnh.
- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại
Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban cán sự
đảng Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương và các cơ
quan báo chí chủ lực xây dựng kế hoạch tăng cường đổi mới, nâng cao chất
ượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại để bào vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
2. Đẩy mạnh công tác nghiên cửu ỉý luận, hoàn thiện hệ thống ỉỷ
luận về chũ nghĩa xã hội và con đường lên chỗ nghĩa xẫ hộỉ ờ nước ta
trong tình hình mói
Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đẩy mạnh công tác nghiên
cứu lỷ luận, tiép tục làm rõ cơ sờ lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong
tình hình mới và những định hướng nghiên cứu đã xác định rõ trong Nghị
quyết 35; hệ thống hoá, phổ biến thành tựu lý luận của Đảng ta.
3. Đổi mói, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phồ biến, bầỉ
dưỡng, cập nhật kiến thức ỉý luận chỉnh trị
- Hộc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chù trì, phối hợp với Ban
Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung
ương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến
cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
- Các cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xây đựng kế
hoạch bồi dưỡng, giáo đục chính trị, tư tưởng thưởng xuyên và có hệ thống
bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động cho cán bộ, đảng viên, hội viên,
đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh
chính trị, đường lối của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến,
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ừên
Internet, phù hợp với từng đối tượng.
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4.
Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm
minh những trường hợp vi phạm
- Các cấp uỷ, tồ chửc đảng xây dựng kế hoạch tăng cường công tác
quản lý, giáo dục cán bộ, đẳng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn va
bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ bí mật cúa Đảng va
Nhà nưởc, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn, thu
nặc danh, mạo danh, thư cổ danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc,
vu khống, kích động, gây rối.
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tăng cưòng công tác kiểm ữa, giám sát,
thi hành kỷ luật đống, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức
đâng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đâng, nghị quyết, chỉ
thị, quy định cùa Đảng.
- Các cấp uỷ, tổ chức đảng xãy dựng kế hoạch và tăng cường công tác
kỉểm tra, giám sát, rà soát kỹ nhân sự, không để trong danh sách dự kiến bầu
vào các cấp uỷ những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, "tư
diễn biến", "tự chuyển hoá"; chù động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý
nghiêm các đối tượng chống đốỉ, phần từ cơ hội, bất mãn chính trị; kiên
quyết phê phán, bác bỏ những nội dung xuyên tạc, vu khống và kịp thời báo
cáo các cấp có thầm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh.
- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt
Nam xây dựng kế hoạch nâng cao chốt lượng, hiệu quả hoạt động của Hội
Nhà báo Việt Nam, xây dựng và thực hiện các quy định về nghiệp vụ báo chí
và đạo đức nhà báo.
- Xây dựng cơ chế phối hợp chi đạo đấu tranh, gỡ bỏ thông tin xấu độc
trên Internet, mạng xã hội phù hợp với quy định của pháp luật gồm lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an,
Tồng cục Chính, trị Quân đội nhần dân Việt Nam, do đồng chí Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chi đạo; đấu tranh, loại
bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với các nhà cung cấp dịch vụ Inteme
dịch vụ mạng, cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử... và các cá nhân lưu
trữ, cung cấp, đãng tải, phát tán thông tín giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu
khống, nỏi xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội.
c -T Ộ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết cùa Bộ Chính trị
do Ban Bí thư chỉ đạo ừóng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ở địa phương.
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cơ quan, đơn vị, dò ban thường vụ cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp
là đồng ctìí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chi đạo.
Ban Tuyên giáo Trung ương chú tri, phối hợp yỏi cảc cấp ụỷ, tổ chức
đảng trực thuộc Trung ương tồ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35;
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tỗng kết và định kỳ hằng năm
báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giảo Trung ương
đưa nội dung giảm sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 35 vào chương
trình kiểm tra hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ban tuyên giáo cấp uỹ các cấp là cơ quan thưởng trực giúp việc của cấp
uỷ trong lãnh đạo, chi đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
2. Căn cứ Nghị quyết của Bộ Chinh trị và Kể hoạch của Ban Bí thư,
các tinh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đồng, đảng đoàn, đàng uỷ trực thuộc Trung
ương lãnh đạo, chi đạo tổ chớc và hướng dẫn việc bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trải, thừ địch ờ địa phương,
ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.
Các cấp uỷ, tổ chức đảng các cẩp quản triệt và thực hiện nghiêm túc Kế
hoạch này.

T/M BAN B Í TH Ư

N oi nhân:
- Cốc tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đàng,
đảng đoàn, đảng uỳ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đon vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng eht Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phồng Trang ương Đảng.

VẢN PHÒNG TỈNH UỶ
*
Sổ 862-BS/VPTU
Nơi nhân:
- Các ban đảng, Văn phòng Tinh ủy,
- Các BCS Đàng, Đảng đoàn,
- Các huyện, thMhành ủy, Đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tĩnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnhuỷ.

Sao lục
Quảng Trị ngàỹM thảng 4 năm 2019
T / I r d Ề t e VẪN PHÒNG
, /TRƯỞNG P T O G HC - LT
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VTiĩk

Ung T hị Lệ

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
*

Số 542-BS/VPHU
Nơi nhân:
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các ban đảng, VPHU và ĐT huyện,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Luu VPHU.

Sao lục
H ải Lăng, ngày 10 tháng 4 năm 2019
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