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HUYỆN ỦY ĐỨC THỌ 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 138 - KH/BTGHU 
 

                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

                          Đức Thọ, ngày 12 tháng 02 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
 

Tọa đàm, vinh danh các điển hình tiên tiến trong “học tập và làm theo 

 tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị 

khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” và Chuyên đề học tập năm 2019; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di 

chúc; 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 115 năm ngày sinh đồng chí 

Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế 

hoạch tọa đàm, vinh danh các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; 

tiếp tục triển khai sâu rộng, thực chất hơn việc thực hiện chuyên đề năm 2018, 

2019 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán 

bộ, đảng viên; về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 

đời sống Nhân dân tại các địa phương, đơn vị. 

- Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự 

giác trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận 

thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xem đây là 

giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ”.  

- Thông qua tọa đàm, vinh danh đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện 

có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

ở địa phương, đơn vị và cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 

đoàn thể, từ đó nêu gương để cán bộ, đảng viên học tập, góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Biểu dương kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- Tọa đàm, vinh danh phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng 

trên tinh thần phát huy trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.  
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN 

1. Nội dung:  

- Đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trên các nội dung: nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên 

truyền; vai trò, trách nhiệm và xây dựng phong cách, tác phong công tác của người 

đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi chức 

trách, nhiệm vụ, xây dựng Đảng, lãnh đạo hoạt động của cơ quan, đoàn thể... 

- Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp để tập trung thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

- Đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm và nhiệm 

vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực để tổ chức tọa đàm, thảo luận. Lựa chọn các tập 

thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác để vinh danh. 

2. Hình thức tổ chức 

- Tùy vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tổ 

chức tọa đàm, vinh danh các tập thể, cá nhân phù hợp, đảm bảo nội dung yêu cầu 

đề ra, gắn với các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, 129 

năm ngày sinh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian: 

 Các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành trước ngày 30/4/2019 

Cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 19/5/2019. 

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

1. Tập thể 

- Duy trì thường xuyên có hiệu quả việc tham mưu, giúp cấp ủy kịp thời 

hướng dẫn, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Có những việc làm, sáng kiến và tạo được phong trào mạnh mẽ, hiệu quả. 

Có nhiều gương người tốt, việc tốt, các việc làm cụ thể trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân, cán bộ, đảng viên gương mẫu, không để xẩy ra các vụ việc 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ. 

- Xây dựng kế hoạch, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể, chi hội, chi đoàn. 

- Có sự kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng Nông thôn mới, Đô thị Văn 

minh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo hoàn thành 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra; kinh tế - xã hội phát triển, chính 

trị ổn định, nội bộ đoàn kết. Tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, các tổ chức đoàn thể 
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đạt trong sạch vững mạnh hoặc đạt danh hiệu thi đua xuất sắc, phong trào có 

nhiều tiến bộ hơn trước.         

2. Cá nhân: 

2.1. Đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt 

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Có ý thức chấp hành nghiêm túc và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu cao 

trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, nâng cao ý thức, 

trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 

- Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy và hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ trên từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. 

- Gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân, vì 

nhân dân phục vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh, nhũng nhiễu nhân dân. Đoàn kết, 

thân ái với đồng chí, đồng nghiệp, tương trợ, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ; tránh 

chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, hẹp hòi; không để xẩy ra mất đoàn kết ở 

địa phương, đơn vị. 

 - Gương mẫu thực hiện “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, đấu tranh 

chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, cục bộ, nói đi đôi với làm, chống “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

2.2. Đối với đảng viên không giữ chức vụ và quần chúng: 

- Có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống trong sạch, giải dị, có mối 

quan hệ đoàn kết, thân ái với mọi người; là người có nghị lực, có bản lĩnh chính 

trị, thẳng thắn, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ; có ý thức vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, trong 

công việc. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Có những đóng góp đáng ghi nhận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực 

trong việc rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp 

phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Điển hình trong 

phong trào xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh, được tập thể ghi nhận và 

suy tôn. 

- Tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, đưa lại những chuyển biến cụ thể trên các lĩnh vực: thực hành 

tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm. 

Đối với Đảng viên: Hàng năm được phân loại là Đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ 

chức tọa đàm, vinh danh tại các tổ chức cơ sở Đảng. Tham mưu, xây dựng chương 

trình, nội dung hội nghị vinh danh, tọa đàm cấp huyện. 

 - Đảng ủy, Chi ủy cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch, chỉ đạo triển khai tổ 

chức tọa đàm, vinh danh ở địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề 

ra. Tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30/5/2019. 

- Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện, Trang thông tin điện tử huyện; 

Bản tin Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú 

trọng việc phát hiện, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập 

và làm theo Bác. 

 

Nơi nhận: 
 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;               (báo cáo)     

- Thường trực Huyện ủy;      

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;   

- Các TCCS Đảng; 

- Lưu VP,TG/HU. 

                  TRƯỞNG BAN 

 
                 

                                            (đã ký) 

  

                  Phan Thị Phúc 

 

  

                                                    

 

 

 

 


		2019-02-13T08:42:41+0700
	Việt Nam
	Ban Tuyên giáo<bantuyengiao.hudt@hatinh.dcs.vn> đã ký lên văn bản này!




