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KE HOACH 
Trin khai dqt sinh hoit chInh trj, tur ttr&ng ye ni dung tác phãm 

"Mt s vn d 1 1un và thiyc tin v chü nghia xä hi và con thrô'ng di len 
chü nghia xã hi & Vit Nam" cüa Tong BI thtr Nguyn Phñ TrQng 

Thrc hin Hithng dn s 14/HD-LDLD ngày 06/6/2022 cüa Lien doàn Lao dng 
Thãnh pM H Chi Minh v trMn khai dçit sinh hot chInh trj, tu tix&ng v ni dung tác 
phm "Met s v.n d l 1un và thrc tin v chü nghia xã hi và con dung di len chü 
nghia xã hi Vit Nam", Ban Thuông vi Lien doàn Lao dng Thành pM Thu Drc 
xây drng K hoçtch t chirc trin khai thrc hin, c11 th nhu sau: 

I. MUC DICH - YEU CAU 

1. Lam cho doàn viên cong doàn, nguñ lao dng nhn thirc sâu s.c han 
nhüng vn d l 1un v chü nghia xà hi, con dumg di len chü nghia xã hi 
Vit Nam và thiic tin trong sr nghip du tranh cách mtng cüa Nhân dan Vit 
Nam han 90 näm qua, dc bit qua han 35 näm thirc hin cong cuc di mui. 

2. Giüp doàn viên cOng doàn, ngui lao dng trên dja bàn nâng cao bàn linh 
chInh trj, giü vüng ltp tri.thng tu tithng, kiên djnh và 4n dung, phát trin sang tao 
chü nghia Mác-Lênin, tu tthng H ChI Minh v mvc  tiêu dc ltp dan tc và chü 
nghia xâ hi, v duông li di mth cüa Dàng; kiên djnh các nguyen tc xây dung 
Dàng d bão v Dãng, bào v ch d, xay drng và bão v t quc Vit Nam x 
hi chü nghia; xây drng Dâng và h tMng chInh trj that sir trong sach,  vüng mtnh 
toàn din; cüng c nim tin cüa Nhân dan vào sir lânh dao  cüa Dàng, sir quân 1 và 
diu hành cüa Nha nithc, tao  nén sir tMng nht tu tithng trong Dâng, chI và hành 
dng trong toàn xã hi, tao  ra dng 1rc mOi "trén duOi dng lông, dcc ngang thông 
su&, phát huy sirc manh dai doàn k& toàn dan tc d th'çrc hin thing 1çi nhng 
mTc tiêu chin luçic, các chi tiêu, nhim vi.i ma Nghj quyt Dai  hi  Dai  biu toàn 
quc 1n thir XIII và nghj quy& Dai  hi  dai  biu Bang b Thành pM H ChI Minh 
1n thir XI d ra, hin thrc hóa mi1c tieu xây drng "thành pM thông minh, phát 
trin nhanh, bn vüng, giü vUng vai trô du tàu kinh t cüa Ca nuóc; vi cà nuOc, 
cüng Ca nuóc, vi hanh  phüc cüa Nhân dan", gop ph.n tM hin chI yuan len, 
khát v9ng phát trin pMn vinh, hanh  phuc cUa dan tc Vit Nam. 

3. Tao  diu kin cho doàn viên cong doàn, ngui lao dng có th chü dng 
tip cn nghiên ciru, tir hc ttp, that là thông qua các phuang tin thông tin, 
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truyn thông di chñng v nhQng ni dung co bàn cüa tác phm "Met s vn dê 1 
1un và thi,rc tin v chü nghTa xa hi và con dithng di len chü nghTa xã hi Via 
Nam" cüa dng chi Tong BI thu Nguyn Phü Tr9ng. 

4. Vic trin khai dçt sinh hoat chInh trj, tu tung v ni dung tác phm duqc 
tin hành thumg xuyên tói các ca quan, don vj gn vói dqt sinh hoat chinh trj sâu 
rng v cong tác xây dçmg, chinh dn Dáng và h thng chInh trj theo K& lun s 

21-KL/TW ngày 25 tháng 10 nAm 2021 cüa Ban Ch.p hành Trung uang Dãng v 
dy mnh xây dirng, chinh dn Dâng và h thng chInh tn; kiên quy& ngän chin, 
dy lüi, xü 1 nghiêm can b Dáng viên suy thoái v tu tuàng, chInh trj, dao  thrc, 
li sng, biu hin "ti.r din bin", "tir chuyn hóa"; chii trQng lien h sâu sac vâi 
thirc tin cüa ca quan, don v, nêu cao vai trô, trách nhim cüa mi t chtrc, cá 
nhân, nhtt là trách nhim nêu guong cña nguii dirng du cp üy, dja phuong, co 
quan, don vj trong h9c tsp, tuyên truyn, trin khai thirc hin dçt sinh hot chInh 
tr v tác phtm nay. 

II. DOI TU'O1G, HINH THU'C, NQI DUNG THOI GIAN THIXC HIN 

1. Di ttrçrng: Can b, doãn viên cong doàn, nguôi lao dng tWc  thuc LDLD 
thành pM Thu Dirc. 

2. Thôi gian to chü'c: Dy' kiên Irong tháng 7 nàm 2022. 

3. ffrnh thü'c ti chñ'c: Tha  darn; mèi báo cáo viên sinh hoat  chuyên d. 

4. Thành phãn: 

- Thu?ng trirc thành üy: 01; Ban Tuyen giáo: 01; Ban Dan von:  01; 

- UV. BCH: 52; can b chuyên trách co quan, Nhà vn hóa: 08; 

- Chü tjch CDCS: 200. 

5. Ni dung sinh hoit 

Dçt sinh hoat chInh trj, tu tu&ng v tác phm "Met s vn d l lun và thirc 
tin v chü nghI'a xã hi và con dumg di len chü nghTa xà hi a Via Nam" cüa 
Tng BI thu Nguyn Phü Trng tp trung vào các nOi  dung chü yêu sau: 

- Tuyên truyn, giáo dye nâng cao nhn thüc v chü nghia xà hi, bàn cht, 
muc tiêu, quy 1uQt khách quan cüa con duông di len chü nghI'a xa hi; vi sao 
Via Narn lira ch9n con duang di len chü nghTa xâ hi và di len chü nghia xã hi 
btng cách nào. 

- Lam sâu sc han nghia, ttm quan tr9ng sr lành dao  cüa Dãng Cong 
san Via Narn. Khng djnh sr lânh dao  cüa Dáng là nhân th hang du quyt dnh 
m9i thng igi cüa cách mng Via Narn, dc bit trong thai kr di mäi, Dàng dà 
lành dao  Nhân dan dat  dugc nhOng thành tçru to iOn, có nghia ijch sO. 
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- Lam rO nhüng thành tçru trên con du'ng xây dirng chü nghia xà hi và han 

35 nàm thirc hin cong cuc di mi dà tao  th và 1rc cho Vit Nam khng djnh 
dt nuOc ta chua bao gii có dugc ca d, tim lirc, vi th và uy tin quôc tê nhu 
ngày nay. 

- Lam rô nhUng vn d dt ra tr thirc tin qua trInh xây dirng chü nghia xâ hi ô 
Vit Nam và nhüng chü truong, giài pháp d tmg buic xây dmg chü nghia xã hi cüa 
Viêt Nam, tap trung vào näm linh vrc c& löi: phát trin kinh th - xâ hi; phát trin van 
hóa, con nguii dra trên các h giá trj chun m%rc; linh vrc quc phông, an ninh; linh v1xc 
di ngoi; xây dmg Dãng và h thng chinh ti-i. 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  ye tix tuông Ho 
Chi Minh, v chü nghia xâ hi và con dithng di len chü nghTa xä hi, vai trô lnh dao  cüa 
Dãng Cong san Vit Nam; dng th&i vach  trn am muu, thu don cüa các th hrc thu 
djch chng phá cách mng Vit Nam, chia rë, gay mt doãn kt ni b, lam suy giâm 
lông tin cüa nhãn dan di vó'i Ding, Nhà ni.thc. 

6. Tài lieu sinh hott 

- Tác phm "Met s vn d l lun và thirc tin v chü nghia xa hi và con dithng 
di len chü nghia xã hi i Vit Nam" cüa Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng. 

- Link ban sách din tir: https://thuviencoso.vnNiewBook.aspx?eid=617 

ifi. TO CHUC THVC H[N 

1. Lien doàn Lao dng thành p Thu Dfrc: 

1.1 B phn Tuyên giáo: 

- Là b phn Thung trirc tham mu'u giüp Ban Thumg vçi Lien doàn 
Lao dng thânh ph Thu Dirc xay dirng K hoach  trin khai thc hin và báo cáo 
v Ban Tuyên giáo Lien doàn Lao dng thành ph H ChI Minh và Ban Tuyên 
giáo Thành üy Thu Due theo quy djnh. 

- Tt chüe tça dam trin khai ni dung dn các cong doàn co sâ; da dng hóa 
eác hoat  dng tuyên truyn thông qua các phucing tin thông tin dai  chiing, cng 
thông tin din tü cüa t chrc cong doàn v ni dung tác phm. Lien h tài lieu 
tuyên truyn, däng tâi trên các trang thông tin Cong doàn thành ph Thu Due. 

- Thithng xuyên cp nht và dàng tái trên các kênh truyn thông cüa t chuc 
cOng doàn v các b phim tài 1iu, phóng sr v thành tçru xây drng chü nghia 
xa hi 6 Vit Nam, con dung di len chU nghia xã hi 6' Vit Nam và các bài vit 
có giá ti-i, nghia 1 lu.n và thirc tin ni dung tác phm cüa Tong BI thu 
Nguyn Phü Tr9ng di vâi each mng Vit Nam. 

1.2 B phn tài chInh: 
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- Phii hcip B phn tuyên giáo 1p dir trü kinh phi và thu tiic h sa quy& 
toán theo quy djnh, huâng dn cong doàn ca s chi kinh phi d thirc hin t& dcit 
sinh hoat chinh trj ti Co s& theo k hoach nay. 

2. Cong cloàn co s& triyc thuc: 

- Can ci tInh hInh thirc th, trin khai dcct sinh hot chInh trj, tu tuàng v ni 
dung tác phm "Met s vn d l 1un và thirc tin v chü nghTa xa hi va con 
duing di len chü nghTa xã hi a Vit Nam" cüa Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng. 

- TIch circ tuyên truyn bâi vi& cüa dng chI Tng BI thu thông qua website 
và fanpage cüa t chirc cong doàn, theo dôi tInh lan tOa và phân hi cüa can b, 
doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chüc lao dng. 

- Lra ch9n các hInh thirc phü hgp, huàng dn di ngü can b cOng doàn ti,r 
nghiên cru ni dung bài vi&, tiiy diu kin cho phép có th t chirc ph bin quán 
trit riêng hoc lng ghép vâi các hott dng khác cüa tè chrc cOng doàn. 

- Quan tam di mai, da dng các hInh thirc tuyên truyn, tang cixmg sir ding 
các phuong thtrc truyn thông mai dt hiu qua cao nhu: t chirc các din dan, hi 
thâo, t9a dam, hi thi... d tuyên truyn, giáo diic sâu rng trong doàn viên cOng 
doàn, nguôi lao ctng v chü nghia xâ hi, con duèng di len chü nghia xã hi a 
Vit Nam. 

Các don vi t chuc trin khai thçrc hin trong tháng 8, 9/2022 và thrc hin báo cáo 
ni dung sinh hoat v bO phn Tuyên giáo (thông qua d/c Hoãng N Kim Huong — 
chuyên trách, s din thoai 0933.188.448) chm nht là ngày 10/10/2022 

Trên day là K hoich trin khai dçrt sinh hoat chinh trj, tu tuâng v ni dung 
tác phtm "Met s vn d l lun và thirc tin v chü nghia xâ hi và con duèng di 
len chü nghia xa hi a Vit Nam" cüa Tng BI thu Nguyn Phu Trng, di ngh 
các don vj có lien quan quan tam trin khai thirc hin. 

Noi nizin 
- Ban TG LDLD TP HCM; 
- Ban TG Thành üy ThCi Drc; 
- TT LDLD Tp Thu Drc; 
- CDCS true thuôc; 
- Lusu: VT, TG. 
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