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Nhằm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả sau 10 năm tổ chức
thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khóa X) gắn với Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU, ngày 15/8/2009 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường cuộc đẩu tranh chổng âm mưu, hoạt động diễn biến
hoà bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hođ',\ từ đó đề xuất chủ
trương, giải pháp nhằm tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến
hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kính đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng báo cáo
tổng kết 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW (sao gửi kèm chỉ thị, chương
trình hành động và đề cương báo cảo).
Thời gian nhận báo cáo: trước ngày 10/5/2019.
Nơi nhận: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Số điện thoại liên hệ: 0233.3.552.170; 0914.260.445.
Kính mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TTCTTT,
- Lưu VT.
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ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO
TỔNG KẾT 10 NĂM T H ự C HIỆN CHỈ T H Ị SỐ 34-CT/TW
NGÀY 17/4/2009 CỦA BAN BÍ TH Ư
“về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”.

I. TÌNH HÌNH TRIỀN KHAI THựC HIỆN CHỈ THỊ
1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 34-CT/TW
Yêu cầu nêu rõ: hình thức tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị (tổ chức hội nghị
chuyên đề hoặc lồng ghép vào một hội nghị khác, hay chỉ sao gửi văn bản).
2. Viêc
• ban hành các văn bản để cu• thể hoá Chỉ thi•số 34-CT/TW
(liệt kê các văn bản đã ban hành)
II. KẾT QUẢ THựC HIỆN CHỈ THỊ
1. về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
Yêu cầu nêu rõ: hình thức tuyên truyền; mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên
và nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc tăng cường cuộc đấu tranh chống
âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bỉnh” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng,
văn hóa.
2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chỉ thị số 34-CT/TW và Chương
trình hành động số 88-CTHĐ/TU.
Yêu cầu nêu rõ: Việc đánh giá, tổng hợp cần bám sát các nhóm nhiệm vụ được
nêu trong Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động sổ 88 CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời có sự so sánh trước khi tổ chức thực
hiện Chỉ thị của Ban Bí thư.
- Đánh giá về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
- Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Triển khai 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" gắn với
Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến ", “tự chuyển hoá ” trong nội bộ
- Đánh giá việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân
- Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, phát thanh truyền hình, các hoạt động khoa học xã hội.
- Đánh giá về đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ "tự
diễn biến ”, "tự chuyển hoá ” trong cán bộ, đảng viên.
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- Tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối
ngoại, đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.
* Đánh giá chung.
III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC TH ựC
HIỆN CHỈ THỊ 34-CT/TW.
V. KIẾN NGHI VÀ ĐỀ XUẤT.

BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày Ị 7 tháng 4 năm 2009

CHÍ THỊ
CỦA BAN BÍ THU'
Ịgg cường cuộc đấu tranh chống âm m ưu, hoạt đ ộ n g
ĩe n bien hoà bình" trên lĩnh vực lư tư ỏ u g , vãn hoa

/ 1 - Đ ánh giá tình hỉnh

Từ Đại hội X của Đảng đến nay, những cuộc chiến tranh CỊ 1C bộ, xung
đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoại: động can thiệp lật đổ, ly khai,
khủng bố, những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên
thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày
càng phức tạp. Ở nước ta, trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, các thế lực thù
địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn
biến", "tự chuyển hoá" và "xâm lăng văn hoá" nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ
nghĩa và bản sắc văn hoá Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các
doàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các dịa phương đã có nhiều
biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
về những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch,
đồng thời có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi các hành động
chông phá của chúng. Tròng bối cảnh đó, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân
dân vẫn vững vàng, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc dổi mới và
triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước ta.
'

Tuy nhiên, vẫn còn không ít cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể,
cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của
âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", đặc biệt chưa nhận thức rõ tác hại
của "tự diễn biến" trong nội bộ đang có xu hướng tăng lên trong xã hội, tiềm
ẩn nguy cơ trực tiếp gây mất ổn định chính trị. Tình trạng suy thoái về chính
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên và nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiếu đẩu
của Đảng và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước vả chế độ. Đó
chính là cơ hội để các thế lực thù địch, cơ hội đẩy mạnh chiến lược "diễn biến
hoà bình", chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, từng bước lái đất nước ta đi
chệch con đường xầ hội chủ nghĩa.
Đẻ góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đẩt
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tạo được sự chuyển biến tích cực
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trong nhận th ứ c và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc dấu
tranh chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tu tưởng, văn hoá trong thời
kỳ mới.
II- Q uan điểm chỉ đạo và IIIỘÍ số nhiệm vụ, giải pháp chiì yếu
1- Q u a n điểm c h ỉ đạo
' - T ạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ đảng, chính
quyền, M ặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ T rung ương đến địa phương về âm
m ưu, thủ đoạn m ới trong chiến lược "dỉễn biến hoà bình" và coi dây lậ.nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị dướỉ sự lãnh đạo của Đ ảng, cần được tiérH iành
thường xuyên, lâu dài. Trên cơ sở thấy rõ những âm m ưu, thủ đoạn ngày
càng nham hiểm , tinh vi của các thế lực thù địch, xây dựng những đối sách
phù hợp, kịp thời, hiệu quả.
- G ắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong các giải, pháp đấu tranh,
tạo ra sức tự đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích
đ ộ ng củ a các th ế lực thù địch; nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại
các h o ạt đ ộ n g gây bạo loạn, lật đổ.
- P h ố i h ợ p chặt chẽ g iữ a các ban, ngành, đoàn thể; g iữ a T ru n g ư ơ n g
v à đ ịa p h ư ơ n g nhằm p h át huy sức m ạnh tổ n g hợp các lự c lượng trên m ặt
trận tư tư ở ng, vàn hoá trong cuộc đấu tranh chống các hoạt động "diễn b iến
hoà bình".
2 - M ộ t s ố n h iệ m vụ và g ỉả ỉp h ậ p c h ủ yếu
T rư ớ c yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vữ ng chắc
T ổ quốc V iệt N am xã hội chủ nghĩa, để làm thất bại âm m ưu, hoạt động "diễn
biến h oà bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong
tình hình m ới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, M ặt trận Tổ quốc, các đoàn thế,
các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung sức thực hiện tốt nhữ ng
n hiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây :
- C oi trọng, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tư ở ng,
bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa M ác - Lênin, tư tưởng H ồ C hí M inh, lý
tư ở n g độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xặ hội, tạo sự thống nhất cao
tro n g Đ ảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, đư ờng lối của
Đ ảng, chính sách, pháp luật của N hà nước.
- T iếp tục làm tố t công tác xây dựng, chỉnh đốn Đ ảng, công tác bảo vệ
ch ín h trị nội bộ, bảo vệ Đ ảng, bảo vệ chế độ. T ừng ban, ngành, đoàn thể, đ ịa
phư ơng, đơn vị phải chủ động phát hiện, giải quyết nhũng vấn đề chính trị
nội bọ. C hấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí m ật quốc gia, quy
chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu "mật".
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- TiếP
tó ẻn kliaị có hiệu quả cuộc vận dộng "Học tập và làm theo
tam gương đạo đức Hô Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn
dan đoàn kêt xây dựng đời sống văn hoá" để xây dựng nền tảng- đạo đức
tiơng Đảng; bôi dưỡng lòng thương yêu con người, lối sống trung í.hực, giản
dị, cân, kiệm, liêm, chính; giữ gìn bản sắc dân tộc, nhân rộng các tấm gương
"sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ dại". Co biẹn
pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, vồ dạo
đức, lôi sông trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vả trong xã hội. Đề cao ý
thức gân dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân trong cán bộ, công
chức các cấp, nhất là đảng viên.
- Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chù của nhân dân trong việc
hoạch định chủ trương, đường lối; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo
của Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu lợi dụng các vấn đề dâu lộc, tôn
giáo để kích động quần chúng chống đối lại chủ trương, đường lối, chỉnh
sách của Đảng, Nhà nước.
- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hoá,
văn nghệ, cổ vũ, khuyến khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt,
ngăn chặn những tác phẩm có quan điểm lệch lạc, sai trái. Bảo đảm an ninh
thông tin, nhất là trên mạng Internet... Chù động, kịp thời cung cấp, định
hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sớm phát hiện và giải
quyết khẩn trương cảc vấn đề bửc xúc, các điểm "nóng" về khiếu kiệu, đình
công..., giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
- Phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm saỉ trái, thù địch; đấu
tranh chống các luận điệu phủ định, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên
tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta
nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Đề cão tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ "tự diễn
biến" trong cán bộ, đảng viên ở cả Trung ương, các ngành, các cấp, các địa
phương. Kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giữ vững định
hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hoá, bảo
vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc văn hoá dân tộc.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giúp
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức
đủng đắn về đường lối đổi mới, hội nhập; về tiềm năng hợp tác của ta với
quốc tế; về lịch sử, văn hoá, con người việt Nam, nhằm tranh thủ rộng rãi sự
đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và phát
triển đất nước.
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- M ở rộng hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục gắn liền với việc nâng cao
ý th ứ c cảnh giác, đối phó kịp thời với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng sự hợp tác
này để thâm nhập, chuyển hoá chế độ ta.
- Coi trọng việc đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, từng bước hiện dại hoá
các phư ơng tiện phục vụ cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến
hoà bình".
III- T ổ chức thưc
« hiên
•
- B an tuyên giáo các cấp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, rà soát,
kiểm tra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (klioá X )
về tư tưởng, lý luận, báo chí; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin vả
truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan tiếp tục
đổi m ới, tăng cường hiệu lực lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, vấn hoá,
văn nghệ.
'
- B an cán sự đảng Bộ N goại giao, Đ ảng uỷ Công an T rung ương, Ban
Chỉ đạo N h ân quyền của C hính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan
đấu tran h có hiệu quả với những thủ đọạn lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn
giáo, d ân tộc để chống phá ta; lồng ghép các biện pháp vận động, đấu tranh
trong h o ạt động đối ngoại của Đ ảng, N h à nước, các đoàn thể nhân dân, các
diễn đ àn song phư ơng và đa phương...
- H ội đồng Lý luận T rung ương, H ọc viện Chính trị - H ành chính quốc
g ia H ồ C hí M inh, V iện K hoa học xã hội V iệt N am phối hợp với các cơ quan
v à các trư ờ n g đại học khoa học xã hội và nhân văn xây dựng hệ thống lý luận
p h ản bác các quan điềm xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đ ảng, Nhà nước ta cùa
các th ế lực ph ản động, thù địch, cơ hội chính trị, B an Chỉ đạo T rung ương 94
kịp thờ i nắm tình hình tư tưởng các giại cấp, giai tầng xã hộ í, có chế độ thông
tin định hư ớ ng kịp thời, chỉ đạo nhóm chuyên gìa tăng cư ờng các bài viết
ch ố n g quan điểm sai trái, thù địch.
- Đ ảng đoàn M ặt trận Tổ quốc V iệt N am , B an D ân vận T rung ương,
các tổ chức chính trị - x ã hội, các đoàn thể nhân dân, tổ chức x ã hội - nghề
nghiệp tiếp tục đổi mớỉ và nâng cao hiệu qụả hoạt động để vận động, tập hợp
quần chúng tham gia cuộc đấu tranh; tăng cường quản lý, giáo dục, bồi
d ư ỡ ng lý tư ở ng cách m ạng, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, hội viên
và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra SỤ' đồng
thu ận x ã hội ngày càng cao.
- B ộ G iáo dục và Đ ào tạo, Bộ N goại giao, Bộ C ông an p hối hợp với các
bộ, ngành, địa phư ơng sớm rà soát các chương trình hợp tác với các nước,
các tổ chức quốc tế trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội
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ngũ cán bộ, nhất là chương trình dưa và quản lý bọc sinh, sinh vicn di du Uọc
ở nước ngoài.
- Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại sớm hoàn thiện trình Ban
Bí thư "Chiến lược phát triển thông tin dối ngoại đến năm 2020"; chỉ dạo,
phôi hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại g iao , Độ Văn hoá, T hể
thao và Du lịch, Bộ 1’hổtig tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan
xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt dộng thông tin đối n g o ạ i...
đê quảng bá hình ảnh, đât nước, con người Việt Nam. những thành tựu (dổi
mới, hội nhập của nước ta...
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, B ộ T hông
tin và Truyên thông cùng các cơ quan liên quàn xây dựng đói sách xử lý các
vân đê nhạy cảm, phức tạp, nhất là về dân tộc, tôn giáo, dân chù, nhân quyền,
Biên Đ ông..., không dể xảy ra các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến ổn
định chính trị - xã hội đất nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị V iệt Nam có
biện phảp phát huy hơn nữa sức mạnh hệ thống đối ngoại nhân dân; cùng các
cơ quan chức năng nắm vững hoạt động của các tổ chức phi chính phù, tranh
thủ mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt liêu cực cùa các tổ chức này.
Đ ể thực htện có kết quả những nhiệm vụ nêu liên, Ban Bí thư yêu cầu
các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, đoàn thể tổ chức quán triệt
sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động hằng năm thực hiện Chỉ thị.
Ban B í thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thục
hiện, xây dựng đề cương chi tiết phổ biển Chỉ thị này; đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện vầ định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Nơi nhân :

T/IYI BAN BÍ TUU

- Các tinh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đàng,
đảng đoàn, đảng uỷ trục thuộc Trung ương,
- Đảug uỳ các đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Vãn phòng Trung ương Đàng.

Truong Tấn Sang

KHÔNG

bu a

T ín TRÊN CÁC PHƯỢNG TIỆN THÔNG I'IN BẠI CHỦNG

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ
SỐ: 512-BS/VPTU
Nơi nhân:
- Các Huyện, Thị uỷ, ĐUTT
- Các Ban và VPTU
- Các đồng chí TUV
- Lưu VPTU

Sao lục
Dông Jỉà, ngciy 04 íháitg 5 năm 2009
CHANH VÀN PHÒNG .
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Đông Hà, ngày 15 tháng 8 năm 2009

Số 88-CTHĐ/TU

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường cuộc đẩu tranh
chổng âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực
thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hỏa”
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa X) về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị như sau:
I- TÌNH HÌNH, K ẾT QUẢ ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU, HOẠT ĐỘNG
“DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CÁC THẾ Lực THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH v ự c
TƯ TƯỞNG, VĂN HOÁ
Trong những năm qua, trên thế giới, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ
trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, khủng bố, tranh chấp về
biên giới, lãnh thổ, biển đảo và tài nguyên thiên nhiên diễn ra với quy mô, tính chất
ngày càng lan rộng, phức tạp. Ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã và đang
tăng cường câu kết các đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan trong các tôn giáo và trong
xã hội v.v... ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy việc“tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” và “xâm lăng văn hóa”, thực hiện hoạt động thâm nhập nội bộ,
với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để móc nối, thu thập thông tin tình báo, cài cắm
nội gián, chia rẽ nội bộ, kích động biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Chúng coi chiến lược “Diễn biến hoà bình” ừên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá là mũi đột
phá tấn công vào nội bộ nưởe ta, làm suy yếu nội bộ nhằm phủ định nền tảng tư tưởng
của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối và vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta và mục tiêu cao nhất của các thế lực thù địch là nhằm xoá bỏ chế độ xã
hội chủ nghĩa và bản sắc văn hoá Việt Nam.
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, có những diễn biến phức tạp gây nhiều lo
lắng trong dư luận xã hội:

Một là: Tĩnh hình sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, mặc dù đã đạt được những thành
tựu trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, so với cả nước tỉnh Quảng Trị đang có nguy cơ tụt
hậu về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Hai là, Sự gia tăng của một số tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, nhất là trong giới trẻ
đang là vấn đề bức xúc.
Ba là, Sự phân hoá giàu nghèo đang có xu hướng diễn ra ngày càng sâu sẳc đã
tác động tiêu cực đến các vấn đề kinh tể, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng...
Bổn là: Trong đội ngũ cán bộ xã, phường, huyện, thành phố của tỉnh một số
người có sai phạm về quàn lý kinh tế, quản lý đất đai, sai phạm trong thực hiện các
chính sách xã hội, chỉnh sách đền bù giải phóng mặt bằng.
Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã đề cao tinh
thần cảnh giác, chủ động, tích cực đấu tranh chổng âm mưu, hoạt động “diễn biến
hoà bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực nói chung, trên lĩnh vực tư tưởng
- văn hoá nói riêng.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan
điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về các nguy cơ đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng Nhà nước và nhân dân ta, nhất là về âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hoà bình” của các thế lực thù địch được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức.
- Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá được đẩy mạnh.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống nguy cơ "tự diễn biến" được tăng
cường.
- Kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều hành vi chống phá của các đối tượng
chống phá Đảng, chính quyền địa phương.
Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính
trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của Quảng Trị cũng còn những hạn chế, yếu kém.
Nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ý thức, trách nhiệm về đấu
tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân
dân, của một số cơ quan, tổ chức còn mơ hồ. Công tác nắm bắt, dự báo, định hướng tư
tưởng, dư luận xã hội ở những địa bàn trọng yếu, địa bàn đang có vấn đề nóng phát
sinh có lúc chưa chủ động. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận
điệu xuyên tạc, kích động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch trên các kênh,
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phương tiện thông tin của tỉnh chưa hiệu quả, chưa kịp thời. Công tác quản lý báo chí,
xuất bản, văn hóa, văn nghệ còn bất cập so với thực tiễn. Công tác thông tin đối ngoại
chưa chưa mạnh mẽ. Sự chỉ đạo, phối họp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh
chống “diễn biến hoà bình” còn hạn chế V.V..
II- MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1- M uc tiêu:
- Tạo chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính
quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở về âm mưu, thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ
thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, cần được tiến hành thường xuyên,
lâu dài. Từ đó, xây dựng những đối sách phù hợp, kịp thời, đấu tranh có hiệu quả đối
với các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.
- Chủ động phòng Iigừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu và
hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của các thế lực thù
địch; bảo vệ sự nhất quán về tư tưởng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Quảng
Trị, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ, giữ vững an ninh trật tự trên
địa bàn tỉnh. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp; đấu tranh
có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; nêu
cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn, lật đổ.
- Phối họp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong công tác
đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mặt
trận tư tưởng, văn hoá.
2- M ột số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếụ
2.1. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
- Các cấp uỷ đảng trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý
tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất cao trong
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của nhà nước. Coi trọng công tác giáo dục ý thức chấp hành kỷ
cương, pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
- Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở
các cấp, các ngành. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa
học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Lê Duẩn và trung tâm bồi
dưỡng chính trị các huyện, thành phố, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối
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tượng, gắn lý luận với thực tiễn. Tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ của
đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hĩnh
mới. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm
chức các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và chủ trưong của tỉnh, gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử
của tỉnh và đất nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phưong;
tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch để cán
bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, không để các thể lực thù địch, phản động lợi dụng
chống phá. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tĩnh
hình mới, nhất là công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng vỉên và
giáo dục quốc phòng trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh
nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “v ề công tác tư tưởng, lý
luận và báo chí trước yêu cầu mới”. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan
báo chí, truyền thông, tăng cường định hướng chính trị trong hoạt động báo chí, xuất
bản, văn học - nghệ thuật, đấu tranh đẩy lùi các quan điểm sai trái, phản động, làm
thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà binh” của các thế lực thù địch trên lĩnh
vực tư tưởng, văn hoả.
2.2. Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng
cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ
- Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách
mạng, lối sổng trong sạch, lành mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết
đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán
bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện tốt văn hoá
công sở ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực công tác, trước hết là xây dựng và thực
hiện văn hoá trong Đảng và cải cách hành chính trong Đảng, nhằm củng cố và nâng
cao uy tín của Đảng.
- Thực hiện tốt Chương trình số 62 - CTr/TU, ngày 30/7/2008 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tô chức cơ sở đảng
và chất lượng đội ngũ cản bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp
kiện toàn tổ chức, hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ
sở đảng ở tất cả các loại hình, chú trọng những địa bàn, khu vực khó khăn, như: tổ
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chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, V.V.. Có kế hoạch cụ thể để khắc phục các tổ chức cơ sở đảng yếu
kém.
- Quán triệt và thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ công
chức có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo
đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan
điểm của Đảng, chủ động phê phán, đấu tranh phản bác kịp thời những quan điểm sai
trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch. Kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên
và trong xã hội. Đồ cao ý thức gần dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân
trong cán bộ, công chức các cấp, nhất là đảng viên.
- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng. Các cấp uỷ đảng
cần tổ chức quán triệt tốt các văn bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhằm đảm
bảo sự ổn định nội bộ trong Đảng, bộ máy nhà nước và các tổ chức đoàn thể, chính trị
xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tĩnh hĩnh, phát hiện,
kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề chính trị
nội bộ của địa phương, đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc
thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong
Đảng và trong xã hội, nhất là kỷ luật phát ngôn, đi đôi với mở rộng dân chủ, tự do tư
tưởng, sáng tạo.
2.3- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”
- Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính ừị về đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên
đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả rộng.
- Gắn thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về đẩy manh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì
người nghèo”. Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của từng cấp,
ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Nâng cao ý thức tu dưỡng,
rèn luyện của cán bộ, đảng viến, gỏp phần xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng;
xây dựng lối sống trung thực, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính; giữ gìn bản sắc dân tộc,
nhân rộng các tấm gương “sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ
đại”.
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- Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện
đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tấm gưomg của Bác.
2.4- M ở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm thất bại âm
mưu lợi dụng chỉnh sách tự do dân chủ, tôn giáo, kích động quần chúng gây mất ổn
định
• an ninh chính trị,
•' trật
• tự
• an toàn xã hội
•
- Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Động viên nhân
dân dân phát huy quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể
các cấp, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, quan điểm,
chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Không để các thế lực thù địch lợi dụng
vấn đề tôn giáo, gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy
mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các biểu hiện tiêu
cực khác trong hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sá t1
của các tổ chức đảng, cơ quan dân cử, cơ quan bảo vệ pháp luật và của hệ thống
thông tin đại chúng.
- Kết họp biện pháp tuyên truyền, giáo dục với biện pháp quản lý, bằng cơ chế,
chính sách, chế độ, quy định, chế tài cụ thể trong việc giải quyết các vẩn đề liên quan
đến chính sách tự do dân chủ, tôn giáo và việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.
Chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, lợi
dụng tôn giáo để phá hoại, gây rổi an ninh trật tự.
2.5- Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chỉ, xuất bản, văn hỏa, vãn
nghệ, phát thanh - truyền hình, các hoạt động khoa học xã hội
- Tập trung lãnh đạo, rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định về chức
năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền
hình, xuất bản, văn học - nghệ thuật. Chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề
chính trị nội bộ, chấp hành nghiêm túc Quy định của tỉnh về chỉ đạo, định hướng
chính trị tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong
nội dung thông tin của báo chí và các ấn phẩm mang tính báo chí, Quy chế phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, chú trọng nội dung tư tưởng các
tác phẩm văn học nghệ thuật. Tạo môi trường, cơ chế, chính sách khuyến khích các
văn, nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và
nghệ thuật để giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng của nhân dân, góp phần đấu
tranh với những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực
tư tưởng - văn hoá.
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- Bảo đảm an ninh thông tin, tăng cường quản lý thông tin điện tử. Chủ động,
kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận cho cán bộ,
đảng viên, các tầng lớp nhân dân; chủ động cung cấp thông tin và đôi thoại với các cơ
quan báo chí, truyền thông trước những quan điểm sai trái và luận điệu phản động
của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vân đê bức
xúc, các điểm “nóng” về khiếu kiện, xảy ra trên địa bàn tỉnh...không để kẻ xấu lợi
dụng, chống phá.
- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,
Hội Nhà báo tỉnh.. .Kịp thòi cổ vũ động viên, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ
thuật và báo chí có chất lượng nghệ thuật cao; chù động tiến hành tổ chức thẩm định,
hội thảo và đấu tranh đối với các tác phẩm có nội dung biểu hiện lệch lạc về quan
điểm chính trị, hoặc gây dư luận xấu.
2.6- Đe cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chổng nguy cơ “tự diễn
biến” trong cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở
- Các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cần thường
xuyên quan tâm, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân
dân, tình hình nội bộ cơ quan, đơn vị, đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác cách
mạng, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến’ trong chính cơ quan, đơn vị, địa
phương mình phụ trách.
- Vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, giữ vững
trật tự an toàn xă hội, xây dựng khối đại doàn kết dân tộc vững mạnh. Tăng cường
hội nhập, giao lưu văn hóa, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao ý
thức cảnh giác, đối phó kịp thời âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hợp tác kinh tế để thâm
nhập, chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa.
2.7- Tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng, hỉệu quả công tác thông tin
đối ngoại, đẩu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lưc thù đích
~ Co kê hoạch đâu tư, từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, phương tiện kỹ
thuật, đầu tư ngân sách cho hoạt động đấu tranh chống diễn biến hoà bình của các
cơ quan trực tiếp tham gia công tác thông tin đối ngoại.
- Mở rộng họp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục gắn liền với việc nâng cao ý thức
cảnh giác, đôi phó kịp thời với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
phan đọng. Găn kêt chặt chẽ giữa phát triên kinh tê với đảm bảo an ninh, quốc phòng
tăng cường bảo vệ an ninh kinh tể. Phòng chống các hoạt động tình báo, phá hoại và
tội phạm kinh tế. Khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấn đề
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an ninh tư tưởng, văn hóa trong việc tiếp nhận, cấp phép đầu tư, liên doanh, liên kết
với nước ngoài.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về lịch sử,
văn hóa, con người Việt Nam, đất và người của quê hưcmg Quảng Trị; tiềm năng phát
triển, hợp tác của tỉnh với các địa phương trong cả nước và cộng đồng quốc tế.
2.8. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tỗ giúp việc về đẩu tranh
chống diễn biến hoà bình của tỉnh và các cẩp
Đẩy mạnh hoạt động của Tổ giúp việc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình"
của tỉnh và các cấp. Thành lập tổ giúp việc cấp tỉnh gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ,
Đài PT -TH tỉnh, Báo Quảng Trị, MTTQVN tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội
Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội VH-NT tỉnh, Sở Giáo
dục - đào tạo, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh. Ở cấp huyện, thị, thành phố và tương
đương thành phần tổ giúp việc như cấp tỉnh.
III- TỎ CHỨC T H ự C HIỆN:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và yêu cầu của cuộc đấu
tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:
1- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Là cơ quan thường trực của Tổ giúp việc đấu tranh
chống diễn biến hoà bình tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban đảng và
Văn phòng Tỉnh uỷ, các ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ về chủ trương, giải pháp và chỉ đạo, nội dung, biện pháp đấu hanh chống
"diễn biến hoà bình" trong từng giai đoạn. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền văn hoá,
thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường hiệu lực lãnh đạo, quản lý
báo chí, xuất bản, văn hoá-văn nghệ. Làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ.
2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân
tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trự c thuộc Tỉnh uỷ: Xây dựng Kê hoạch
(chương trình hành động) và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ
thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, đồng thời có trách
nhiệm phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các cơ sở trực thuộc.
Định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giảo Tỉnh uỷ để tổng
hợp).
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3- Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban M ặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, căn
cứ Chương trình này, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận động
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tăng cường cuộc đấu tranh
chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa bằng
những việc làm, hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
4- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ động triển khai các hoạt động
cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động xây dựng, củng cố vững chắc thế
trận lòng dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với
các cơ quan liên quan kịp thời đề ra những biện pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn có
hiệu quả và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên các lĩnh
vực của đời sống xã hội; xử lý tốt các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh ừên địa
bàn.
5- Các cơ quan báo chí của tỉnh: Thông tin kịp thời mọi chủ trương, đường lối,
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của chủ trương của tỉnh; tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước tới cán bộ, đảng viên, các tầng lóp nhân dân. Kiên
quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái, hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã
hội và vạch trần âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
6- Sở Giáo dục và Đào tạo: Có biện pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng dạy
và học môn lịch sử, giáo dục công dân và giáo dục quốc phòng trong các nhà trường.
Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên
tỉnh nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, tăng cường công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.
7- Trường chính trị Lê Duẩn và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các, huyện,
thị, thành phố: Đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn xây dựng
và phát triển của tỉnh, của đất nước.
8- Sở Thông tin - Truyền thông: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về
báo chí, xuất bản và thông tin - truyền thông trên địa bàn. Tăng cường công tác quản
lý đối với hoạt động của các trang thông tin điện tử, các hoạt động kinh doanh dịch
vụ Internet.
9- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối họp với các cơ quan chức năng của
tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa
bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và kịp thời có biện pháp xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch,
nhất là đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa.
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10- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh: Chủ động nắm tình
hình cán bộ, hội viên, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin Truyền thông, tham gia chỉ đạo cán bộ, hội viên làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền,
định hướng tư tưởng sáng tác, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng
sai trái của các thế lực thù địch./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương (b/c),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Các đ/c TUV,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc
Tinh uỷ,
- Các sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Hội VHNT tỉnh; Họi Nhà báo tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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Đã ký

Thái Vĩnh Liệu

