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HƯỚNG DẪN 
tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022  

của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội  

và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030,  

tầm nhìn đến năm 2045  

----- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 10/01/2022 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ 

Chính trị “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 

an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây viết 

tắt là Nghị quyết 23-NQ/TW), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn đến các 

tổ chức cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) đảng trực thuộc một số nội dung tuyên 

truyền như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

Giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người 

lao động thuộc Đảng bộ Khối hiểu rõ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 

10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị khoá IX “về phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010” và 

Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên”; vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng của vùng, những tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững; đồng 

thời, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị 

quyết số 23- NQ/TW. 

Triển khai tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về “Ban hành chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 152/NQ-CP), để tạo sự thống nhất trong 

xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị 

quyết số 23-NQ/TW; sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng trực 

thuộc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng Tây Nguyên. 

Công tác tuyên truyền cần chủ động thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, 
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đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động, tạo thành 

đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối; đồng thời, tích cực chỉ 

đạo, định hướng, hướng dẫn, phối hợp với cơ quan có liên quan nhằm thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

II. Nội dung tuyên truyền 

1. Tuyên truyền một số kết quả nổi bật sau 20 năm triển khai thực hiện các 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị khoá IX và Kết luận 

số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên”: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2002 - 2020 

là 7,98%, cao nhất trong 6 vùng của cả nước. Công nghiệp phát triển mạnh; tốc độ 

tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt 

12,8%/năm, cao nhất trong 6 vùng. 

- Đã trở thành vùng sản xuất nông sản lớn của cả nước, với các sản phẩm chủ 

lực có nhu cầu thị trường cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả (cà phê, cao su, 

chè, dược liệu, hồ tiêu, bơ...). 

- Du lịch được đẩy mạnh, Tây Nguyên đang trở thành vùng du lịch sinh thái - 

văn hóa có sức hấp dẫn lớn. Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh 

học và bảo vệ nguồn nước được chú trọng. 

- An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh. Hệ thống giáo 

dục, đào tạo, y tế được quan tâm đầu tư. Các chương trình mục tiêu quốc gia được 

triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

- Giá trị văn hóa của các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy, nhiều di 

tích văn hóa lịch sử được tu bổ, tôn tạo. Chính sách dân tộc, tôn giáo được thực 

hiện tốt, khơi dậy và nâng cao ý thức đoàn kết, tính tự lực trong việc phát triển sản 

xuất, giảm nghèo. 

- Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân 

được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được 

bảo đảm. 

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú 

trọng. Phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín; khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc được củng cố, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng. 

Những hạn chế, khó khăn, thách thức: 

- Phát triển kinh tế chưa ổn định, bền vững; Quy mô GRDP, năng suất lao 

động thấp nhất trong 6 vùng của cả nước. Cơ cấu nội ngành và giữa các ngành 

chuyển dịch chậm. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa được 

chú trọng đúng mức. 
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- Tăng trưởng nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào mở rộng quy mô. Công 

nghiệp chế biến chưa tương xứng với tiềm năng. Quy mô khu vực dịch vụ còn 

khiêm tốn, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao. 

- Các địa phương trong vùng đều chưa tự cân đối được ngân sách. Huy động 

vốn đầu tư chưa hiệu quả, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Liên kết nội vùng và liên vùng chưa chặt chẽ. Mạng lưới kết cấu hạ tầng 

vùng, liên vùng thiếu và yếu, nhất là hạ tầng chiến lược. 

- Phát triển văn hóa chưa ngang tầm với kinh tế. Nhiều di sản văn hóa dân tộc 

đang đứng trước nguy cơ mai một. Chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe của người dân chưa đáp ứng được yêu cầu. Bảo vệ rừng, an ninh 

nguồn nước còn bất cập. 

- Số hộ nghèo, cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo còn cao. Tỷ lệ xã đạt chuẩn 

nông thôn mới còn thấp (xếp thứ 5/6 vùng). 

- Tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác đàm phán, 

phân giới cắm mốc biên giới chưa hoàn thành. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động nhận thức sâu sắc 

những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về công tác quy hoạch, 

xây dựng, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vai trò, trách nhiệm của 

cấp ủy, tổ chức đảng, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên các cấp trực thuộc Đảng 

bộ Khối trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW gắn với tuyên truyền 

các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố... 

3. Tuyên truyền trong thực hiện các mục tiêu, quan điểm trong Chương trình 

Số 46-CTr/TU ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phối hợp, tranh 

thủ sự hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và triển khai một số cơ chế chính sách 

đặc thù, các dự án động lực, trọng điểm, tạo sự liên kết, lan tỏa phát triển trong khu 

vực, phát huy vai trò hạt nhân của Đà Nẵng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung - Tây Nguyên”. 

4. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, 

quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy và 

của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21- KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận 

01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W; 

Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 đến 
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năm 2025 gắn với các quy định nêu gương, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết 

liệt, đồng bộ, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao, năng động, 

sáng tạo; bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa 

chặt chẽ giữa các thế hệ. 

5. Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc 

tốt; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, quản lý 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do các thế lực thù địch, phản động phát tán trên 

mạng xã hội. 

6. Tuyên truyền việc đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, 

đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân: “Liêm chính, năng động, 

sáng tạo, tận tuỵ, hết lòng vì Nhân dân”. Công tác cải cách hành chính; việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng 

Đảng tại cơ quan, đơn vị. 

III. Hình thức tuyên truyền 

1. Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, 

địa phương và trên Internet, lan tỏa trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube...): tin bài ngắn gọn, video, clip, hình ảnh, inforgraphics. 

2. Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên dự 

luận xã hội tại cơ quan, đơn vị. 

3. Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề cung cấp thông tin, tuyên truyền, trao đổi, 

thảo luận, giải đáp và tham vấn các ý kiến thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết số 

23-NQ/TW, Nghị quyết số 152/NQ-CP. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 

Xây dựng và triển khai Hướng dẫn tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 

số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 152/NQ-CP đến các tổ chức cơ sở đảng. Thường 

xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, bảo đảm thông tin chính xác, có sức hấp dẫn. 

Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối thường xuyên 

đôn đốc, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ 

Khối tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW, 

Nghị quyết số 152/NQ-CP đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, 

đoàn viên và người lao động; qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận 
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xã hội, định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều trong quá 

trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối xử lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn 

chế những khiếu kiện, khiếu nại. 

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh 

niên Khối 

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW, 

Nghị quyết số 152/NQ-CP tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức của cấp 

ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và 

người lao động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ IX 

và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

06/10/2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045”. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các TCCS 

đảng trực thuộc, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối thông tin kịp thời 

về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c),  

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c), 

- Các TCCS đảng trực thuộc (t/hiện), 

- Hội CCB và Đoàn TN Khối, 

- Các Cơ quan TMGV Đảng ủy Khối,                                                                          

- Lưu BTGĐUK. 
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