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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành  

và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 
 

 Căn cứ Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên 

cứu, học tập sách lý luận, chính trị;  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 3396-CV/TU 

ngày 19/5/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW 

ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và 

nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong công tác quản lý và trong sự nghiệp 

đổi mới đất nước.  

2. Yêu cầu 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt sâu sắc và thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trong công tác nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. 

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, đơn vị, địa phương trong công tác 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về 

vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị 
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- Các cơ quan báo chí; các Sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử, bản tin; 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố; Đài truyền thanh 

cấp xã: tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách lý luận chính trị. 

- Các Sở, ban, ngành, địa phương đưa nội dung nghiên cứu, học tập sách lý 

luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, đảng 

viên; là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở 

đảng; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. 

- Việc học tập, nghiên cứu sách lý luận chính trị, nội dung tuyên truyền gắn 

với việc giáo dục chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nghiệp đổi mới của đất nước, 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng, chống 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “Tự diễn biến”, 

“Tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

2. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức phát hành 

a) Tăng cường đặt hàng sách lý luận chính trị 

- Các Sở, ban, ngành tăng cường đặt hàng các xuất bản phẩm, khuyến khích phát 

triển văn hóa đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị nhằm 

nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới.  

- Các địa phương trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cụ thể về việc đặt hàng sách lý 

luận, chính trị; cấp phát sách lý luận, chính trị thiết yếu cho cơ sở. Các xã, phường, 

thị trấn thực hiện bố trí đặt tủ sách để người dân thuận tiện nghiên cứu, học tập. 

b) Phát hành sách trong hệ thống thư viện  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

+ Chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch đặt, mua sách lý luận, chính trị để 

cung cấp, bổ sung vào kho sách của thư viện và kho sách luân chuyển phục vụ nhu 

cầu nghiên cứu về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

+ Tăng cường đầu tư nâng cấp trang http://thuvien.vinhphuc.gov.vn; trong đó 

chú trọng xây dựng chuyên mục phổ biến sách lý luận, chính trị. Đồng thời hằng 

năm xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn lực thông tin từ 3.000 đến 5.000 tài liệu điện 

tử, nhằm giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách lý luận, chính trị thông qua 

hình thức phục vụ thư viện điện tử. 

+ Thực hiện luân chuyển sách báo xuống cơ sở từ 04 đến 06 lượt/năm. Đồng 

thời tuyên truyền, tổ chức tốt phong trào đọc sách báo thông qua phục vụ xe thư viện 

lưu động đa phương tiện. 

+ Thư viện tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp khuyến khích phát triển phong 

trào đọc, nghiên cứu, học tập, tìm hiểu kiến thức từ sách, trong đó có sách lý luận, 

http://thuvien.vinhphuc.gov.vn/
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chính trị thông qua các hình thức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách; các kỳ tuyên 

truyền giới thiệu sách ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

+ Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện 

trường học nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập, tìm 

hiểu kiến thức từ sách của học sinh, sinh viên. Bổ sung sách lý luận, chính trị vào 

hệ thống thư viện trường học để phục vụ công tác nghiên cứu về lý luận chính trị 

của giáo viên. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.  

c) Đổi mới phương thức phát hành  

- Sở Thông tin và Truyền thông: tiếp tục tham mưu, thực hiện các giải pháp 

phát triển văn hóa đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị 

góp phần nâng cao nhu cầu đọc sách và phát triển phát hành sách. 

- Các đơn vị phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh: đổi mới phương 

thức phát hành, nâng cao hiệu quả phát hành đặc biệt là phát hành sách trên 

mạng Internet. 

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra công tác xuất bản, in, phát hành 

sách lý luận chính trị 

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xuất bản, in, phát hành sách lý luận, chính trị 

trên địa bàn tỉnh.Trong đó, chú ý đến việc thẩm định cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh có nội dung về nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị;quản lý tốt 

việc lưu chiểu xuất bản phẩm, đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do Sở cấp phép. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm 

trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung 

Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lịch sử địa phương; 

phổ biến sâu rộng tài liệu tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức phong 

cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng của tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp đỡ nghiên cứu, biên soạn, tham 

gia thẩm định nội dung cuốn lịch sử, truyền thống cách mạng của các xã, phường, 

thị trấn và các huyện, thành phố chưa xuất bản. 

 



4 

 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổ chức 

kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Bộ Thông 

tin và Truyền thông và UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan có trang thông tin điện tử tổng 

hợp, bản tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố; Đài 

truyền thanh cấp xã tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW và sách lý 

luận chính trị. 

3. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tuyên tuyền nội dung 

Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động phát hành 

tại địa phương. 

4. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ 

Vĩnh Phúc Cổng, Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục, chuyên đề, đổi mới 

cách thức truyền thông về sách lý luận, chính trị. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền 

bảo đảm phù hợp với từng đối tượng; phát huy lợi thế của các phương tiện truyền 

thông, thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử để giới 

thiệu, phổ biến nội dung sách lý luận chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức, 

đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ nhiệm 

vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục XB - IN - PH (Bộ TT&TT); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ 

Vĩnh Phúc, Cổng TT-GTĐT; 

- Lưu VT, TH2. 

  (V-        b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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