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Hòa Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Số 223 - KH/TU

KẾ HOẠCH
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ
đối ngoại đảng trong tình hình mới”
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW, ngày 22/4/2019 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường
và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” (sau đây viết
tắt là Chỉ thị số 32-CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển
khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Mục đích
Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học
tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW để
thống nhất nhận thức từ tỉnh đến cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ
quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung Chỉ
thị số 32-CT/TW. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân
dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức
lệch lạc về công tác đối ngoại của Đảng.
2- Yêu cầu
- Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức học tập, quán triệt phù hợp với
từng đối tượng cụ thể, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; nâng cao
tính chủ động, hiệu quả trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch,
nhận thức sai lệch về công tác đối ngoại đảng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và
triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ở chi bộ và trong Nhân dân.
II- Kế hoạch triển khai
1- Phổ biến, quán triệt
- Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch quán triệt nội dung Chỉ thị số 32CT/TW cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong quý II năm 2019. Việc quán triệt, triển
khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW được thực hiện lồng ghép với việc triển khai
các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Yêu cầu về nội dung học tập, quán triệt:
+ Đầy đủ mục tiêu, các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được
nêu trong Chỉ thị số 32-CT/TW.
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+ Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tiễn.
+ Gắn trách nhiệm và đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Quy định thời
gian thực hiện cụ thể; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực
hiện, kịp thời phát hiện những bất cập để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp
với công tác đối ngoại đảng tại địa phương.
2- Một số nhiệm vụ thực hiện thường xuyên
2.1- Công tác tuyên truyền
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng các kế hoạch,
phương án tuyên truyền phù hợp, bằng nhiều hình thức đối với các sự kiện
đối ngoại đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại đảng của các đồng chí lãnh
đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình
truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội trong việc tăng
cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảng; giúp cho Nhân dân các
dân tộc trong tỉnh hiểu đúng, đầy đủ, tiếp tục đồng tình, ủng hộ đường lối,
chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
2.2- Công tác phối hợp
- Công tác tuyên truyền, lý luận của Đảng ở địa phương, căn cứ vào tình
hình, điều kiện tổ chức các đợt tuyên truyền, học tập, nghiên cứu chuyên sâu về
vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại đảng, về mối quan hệ với các
chính đảng hiện nay, thực trạng và giải pháp nhằm đưa quan hệ đối ngoại đảng
đi vào chiều sâu, nâng cao tính chủ động trong việc xử lý các tình huống đột
xuất, tránh bị động, lúng túng.
- Xác định nội dung, nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự
chuyển biến rõ nét trong việc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 32-CT/TW.
2.3- Công tác đấu tranh, phản bác
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
triển khai thực hiện Nghị quyết số 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. Nâng cao hiệu quả hoạt động
của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc, Nhóm Chuyên gia 94 các cấp trong tỉnh.
- Tăng cường quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu gây tổn hại tới mối quan
hệ của Đảng ta với đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền
thống trên thế giới, các đối tác quan trọng, gây tác động tiêu cực tới vị thế và
uy tín của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế.
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- Các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác nghiên cứu, nắm
bắt dư luận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại đảng để kịp
thời phản ánh, đề xuất biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời
các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
2.4- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng
rãi Chỉ thị số 32-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trong Nhân dân trên các phương tiện thông
tin đại chúng với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp, thường xuyên,
liên tục.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên
truyền Chỉ thị số 32-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển
khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW cho đoàn viên, hội viên.
III- Tổ chức thực hiện
1- Các cấp ủy Đảng căn cứ Kế hoạch này lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế
hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đảm bảo phù
hợp với tình hình đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
2- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện, gửi
báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Thường
vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này,
định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo + Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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