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KẾ HOẠCH 
thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng,  

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 

---- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xác định nội dung, nhiệm vụ, 

giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đoàn thể đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị. 

2. Cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của cá nhân, quyết tâm hoàn thành 

vượt mức kế hoạch của cơ quan, doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh năm 2023. 

 3. Đề cao vai trò của cấp ủy (trước hết là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên; lấy kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ 

chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên năm 2023. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức học tập, quán triệt  

* Nội dung, tài liệu học tập 

Chủ đề năm 2023 của tỉnh:  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền 
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thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lưc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023” (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp). 

* Phương thức và thời gian thực hiện 

- Đảng ủy Khối dự kiến tổ chức 02 cuộc: 

+ Cuộc thứ nhất: Kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến các tổ chức cơ sở 

đảng (theo lịch của tỉnh). 

+ Cuộc thứ hai: Đảng ủy Khối chủ trì, kết nối đường truyền trực tuyến đến các tổ 

chức cơ sở đảng (những đơn vị chưa tham gia ở cuộc thứ nhất - Dự kiến tổ chức vào 

ngày thứ 7 hoặc chủ nhật). 

- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. 

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề 

Cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể định kỳ lựa chọn các nội dung của Chuyên 

đề toàn khóa, Chủ đề năm 2023 của tỉnh để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Việc sinh 

hoạt chuyên đề phải gắn với thảo luận, đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc học tập, 

“làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng tại cơ quan, doanh nghiệp. 

Hoàn thành việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong quý II/2023. 

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2023 

3.1. Đối với tập thể 

Các đảng ủy, chi bộ cơ sở, đoàn thể trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao và tình hình thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, 

triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 với quyết tâm chính trị cao, hiệu quả, thiết 

thực. Trọng tâm là:  

+ Tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị năm 2023. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh 

ủy, nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 

doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 

28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. 

+ Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là 

đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
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đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 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. 

Gắn với thực hiện Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ 

trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ”. 

Hoàn thành và gửi về Đảng ủy Khối trong tháng 02 năm 2023. 

3.2. Đối với cá nhân 

Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chủ đề năm 

2023, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cá nhân 

(theo mẫu gửi kèm tham khảo, các cấp ủy có thể cụ thể hóa phù hợp, thiết thực). 

Nội dung kế hoạch cá nhân cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ 

quan, doanh nghiệp; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không 

được làm; thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; việc khắc phục những 

hạn chế, khuyết điểm; việc đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Chi ủy chi bộ hoặc tổ trưởng tổ đảng góp ý kế hoạch của từng cá nhân trước 

khi ban hành; theo dõi việc thực hiện và làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng 

viên cuối năm. 

Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023.  

4. Biểu dương gương điển hình tiêu biểu 

Chú trọng công tác xây dựng nhân tố điển hình. Kịp thời biểu dương gương 

người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên từng lĩnh vực công 

tác của cán bộ, đảng viên trong dịp chào cờ hằng tháng và trong các đợt thi đua của 

cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc 

trong các dịp lễ lớn của quê hương, đất nước, của Đảng, ngày sinh nhật Bác Hồ … 

 - Mở các chuyên trang, chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ 

Khối và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền, giới thiệu các gương 

điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là cơ quan thường trực, thường xuyên 

theo dõi, hướng dẫn, giám sát thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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2. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở, đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ 

chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2023 thiết thực, hiệu quả. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi bộ cơ sở, đoàn thể trực 

thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,          (để b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- BTV Đảng ủy Khối, 

- Các ban XD Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối, 

- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,  

- Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối, 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Vân 
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