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CHỈ THỊ 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

 

Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại 

hội thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội (sau đây gọi chung là Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng). 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt 

nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng 

và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn 

dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, đợt sinh 

hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư 

tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong 

Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thuyết phục, 

chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan 

điểm sai trái, thù địch. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức 

một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 

chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế 

của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Với tinh thần và ý nghĩa quan trọng đặc biệt đó, nhằm đạt được mục đích, yêu 

cầu nêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành tập 

trung thực hiện tốt các nội dung sau: 



1- Toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người 

đứng đầu đều có trách nhiệm học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp 

ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội; 

chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa 

phương, cơ quan, đơn vị mình. 

2 - Các văn kiện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

gồm: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư trình 

bày tại Đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 

Trên cơ sở các văn kiện trên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các tổ 

biên tập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XII của Đảng và Hội 

đồng Lý luận Trung ương biên soạn tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đi thẳng vào vấn đề, ngắn 

gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. 

3 - Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải được 

tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, 

bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe 

phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình 

hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo 

luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá 

việc học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Đối với cán bộ chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở và đội ngũ báo cáo 

viên Trung ương, tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu sâu những quan điểm cơ bản, 

tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội, tập 

trung chủ yếu vào phần đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu 

quan trọng, các nhiệm vụ và giải pháp, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 

2016 - 2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội; trong đó, chú trọng những nội dung liên 

quan đến ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ của đối tượng học tập, quán triệt Nghị quyết. 



Đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tổ chức các lớp học tập, quán triệt tập trung 

chủ yếu vào phần mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải 

pháp, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 nêu trong Nghị 

quyết. 

Đối với các báo cáo viên, cán bộ, giảng viên và cán bộ theo học các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường chính trị và trường đào tạo cán bộ của hệ 

thống chính trị, cần tổ chức học tập, nghiên cứu sâu theo các chuyên đề về những 

quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới của 

Nghị quyết Đại hội và cơ sở lý luận - thực tiễn. 

Thời gian tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng đối với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và cấp ủy trực 

thuộc Trung ương hoàn thành trong quý II-2016; cấp huyện và cấp cơ sở hoàn 

thành trong quý III-2016. 

4- Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp 

truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trường hợp cần thiết, có sự hỗ trợ của 

báo cáo viên. 

Đội ngũ báo cáo viên phải là những người nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị 

quyết, có tư duy, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm, có 

kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng, bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác, sinh 

động nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. 

5- Cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với chức năng, 

nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm 

khả thi, thiết thực, hiệu quả. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, 

nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám 

nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. 

Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động 

của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập 

thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và 

cả nhiệm kỳ. 



Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. 

6- Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần được tiến 

hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và 

phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào 

ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội. 

Các cơ quan báo chí, nhất là các đài truyền hình, phát thanh, báo điện tử cần 

tăng lượng tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục như hỏi - đáp, trao đổi, toạ 

đàm, đối thoại… về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Phát huy, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hoá, thông tin hiện có, đẩy 

mạnh tuyên truyền miệng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện 

đại trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

7- Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về kinh phí phục vụ việc học tập, 

quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

8 - Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng cho các đối tượng: thường trực cấp ủy, lãnh đạo các 

ban tuyên giáo, báo cáo viên nòng cốt của các cấp ủy trực thuộc Trung ương; lãnh 

đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, 

kỹ thuật và văn nghệ sĩ, trí thức; giảng viên lý luận chính trị trong các học viện, 

trường đại học, cao đẳng. Hướng dẫn việc viết thu hoạch phù hợp với từng đối 

tượng. Thành lập Tổ Báo cáo viên Trung ương để trong trường hợp cần thiết hỗ trợ 

truyền đạt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực 

thuộc Trung ương; chỉ đạo tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng; chủ trì, phối hợp với các ban Trung ương Đảng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên 

truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc thực hiện Chỉ 

thị này. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 
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