Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các bài viết
và bài phát biểu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam” trên địa bàn quận, tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, tập trung quán triệt và tuyên truyền các nội dung chính, điểm mới, sáng tạo, sự sắc bén về lý luận
và thực tiễn trong các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Gắn tuyên truyền nội dung
bài viết với các nội dung, quan điểm về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tại
văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc; âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo
của Đảng, thổi phồng những hạn chế trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác quản lý kinh tế
và các lĩnh vực khác..., nhằm gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm xói mòn niềm tin của
Nhân dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của các thế lực thù định, phần tử
phản động, cơ hội chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu công tác tuyên truyền phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ;
hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả; nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ
hiểu để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của bài viết, về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội của đất nước ta. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ
quan, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch tuyên truyền và nghiên cứu chuyên sâu nội dung bài viết “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” và bài
phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn liền với việc tuyên truyền hệ thống các bài
viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Kiên
định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc
lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
XHCN”.

Các bài viết và bài phát biểu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam đã phân tích, dẫn chứng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa hội của nước ta một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện, thuyết phục; phản ánh đậm nét những
thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong chặng đường vừa qua, đặc biệt là trong 35 năm
đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về
đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH; khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng
của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp
với xu thế phát triển của lịch sử.

Tuyên truyền, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong
cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
qua đó củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ
nghĩa xã hội ở nước ta.
Hồng Thủy

