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KẾ HOẠCH 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 

 và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 

----- 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; 

Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và các văn bản  

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và kiểm điểm chuyên đề năm 2019, tiếp 

tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trở 

thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị xã 

hội. Tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 

đời sống nhân dân trong cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân 

dân và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

2. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2019 với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về 

tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm 

nêu gương, về những điều đảng viên không được làm với công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của 

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

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức học tập và kiểm điểm chuyên đề về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (cách thức theo Hướng dẫn 

số 03-HD/TU ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

1.1. Nội dung: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán 

triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên 

đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời 

sống nhân dân". 

1.2.Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề: 

- Chi bộ lựa chọn một trong 3 nội dung của chuyên đề năm 2019 (Tôn trọng 

nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân) liên quan trực tiếp đến 
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nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân để học tập, nghiên cứu, thảo luận, đánh giá 

kết quả làm theo Bác về từng nội dung trên; xác định nguyên nhân, bàn các giải 

pháp khắc phục và đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 

- Từng đảng viên liên hệ với bản thân, đối chiếu với Bản cam kết tu dưỡng 

rèn luyện, phấn đấu để nghiêm túc tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa khuyết điểm, hạn 

chế trong công tác, sinh hoạt (kiểm điểm sâu trách nhiệm nêu gương đối với lãnh 
đạo quản lý, người đứng đầu); đề ra giải pháp khắc phục cụ thể. 

 - Đảng ủy cơ sở và ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, trong sinh hoạt cấp ủy 

hằng quý, dành thời gian thỏa đáng định hướng gợi mở để từng cấp ủy viên tự 

kiểm điểm, tự phê bình “tự soi, tự sửa” về việc thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn 

với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); về trách nhiệm nêu gương; về 

tác phong, phong cách làm việc, lãnh đạo, ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống nhân dân. 

2. Xác định nội dung đột phá; việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi 

cộm; xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân (theo Hướng dẫn số 
03-HD/TU ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

2.1. Kế hoạch làm theo Bác của tập thể 

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề 

còn tồn tại, hạn chế, yếu kém liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề xây dựng ý 

thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân và các vấn 

đề bức xúc để tập trung giải quyết; lựa chọn một số công việc cụ thể có tính chất 

đột phá nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn 

vị; xây dựng lộ trình thực hiện, phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải 

quyết dứt điểm. Cấp ủy cấp trên chú trọng kiểm tra, giám sát đánh giá cụ thể nội 

dung trên. 

2.2. Kế hoạch làm theo Bác của cá nhân 

- Đối với đảng viên: Các cấp ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên khi xây dựng Bản 

cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu có phần đăng ký làm theo Bác với ít nhất ba 

việc cụ thể, gửi chi bộ để tổng hợp, niêm yết, theo dõi, kiểm điểm (đối với chi bộ 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì cam kết tại cuộc họp đầu năm, đảng viên không 

phải viết Bản cam kết). Các cấp ủy định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam 

kết và lấy kết quả thực hiện làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên. 

- Đối với đoàn viên, hội viên: Xây dựng kế hoạch làm theo Bác theo Mẫu 3 

(Hướng dẫn số 03-HD/TUngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

 3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; điển hình tiêu biểu trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU ngày 13/10/2016 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 
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- Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền thực 

hiện các nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong 

trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện 

Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 

2019); 50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 

nhân" (1969 - 2019). 

- Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng tiếp tục tuyên 

truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương, cơ 

quan, đơn vị trên các lĩnh vực đời sống xã hội; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu nhất 

là người trực tiếp lao động, cán bộ chủ chốt trong việc nêu gương sáng để tạo sự 

lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích 

cực học tập, làm theo Bác (có hướng dẫn cụ thể riêng). 

4. Xây dựng, niêm yết chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ  

Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương và ngành, địa phương về 

“khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp” để xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng 

hệ thống chuẩn mực về mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và 

nhân dân. 

5. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý 

luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ 

quản lý các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Trường chính trị tỉnh, 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, cơ sở giáo dục, đào tạo thực 

hiện việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, các hội viên, đoàn viên của 

các tổ chức chính trị- xã hội. 

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động 

trong đoàn viên, thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách 

của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động. 

6. Xây dựng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen 

thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến 

- Về xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh: 
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+ Thực hiện xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đi đôi 

với tăng cường cơ chế giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhằm tạo sự 

chuyển biến thực sự trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

+ Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn những nhân tố tích cực để 

bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa ngay tại địa phương, 

đơn vị và cộng đồng dân cư. 

+ Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trên tất cả 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Về khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến: Các địa 

phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp 

mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình theo Hướng dẫn số 435/HD-UBND, 

ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết 

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có chương trình, kế hoạch kiểm tra Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và có kế 

hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch làm theo Bác của tập thể, Bản 

cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và mỗi việc làm theo Bác của cán bộ, đảng 

viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra đảng viên để biểu dương và chủ 

động giáo dục, chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các sai phạm. 

- Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì cùng với các tổ chức chính trị- xã hội, các 

cơ quan báo chí, dư luận xã hội có kế hoạch cụ thể trong việc giám sát việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, 

đảng viên. 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, một năm, 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào dịp kỷ niệm 129 năm 

ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2019). 

8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

- Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch làm theo Bác của tập thể Tỉnh ủy năm 

2019, trong đó tiếp tục đôn đốc thực hiện việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.  

- Chỉ đạo cụ thể nội dung đột phá trong toàn Đảng bộ năm 2019 về Xây dựng 

tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

nêu gương, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân ”. Tiếp tục xây dựng bộ máy 

chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 

27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc đổi mới 

phong cách nêu gương, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại 
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và chăm lo đời sống nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết 

liệt trong công việc. 

- Tổ chức hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-

KH/TU, ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Tỉnh ủy về đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự 

soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị.  

- Tổ chức hội nghị tập huấn và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch chỉ đạo các cấp 

chính quyền, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ gắn với việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà 

nước các cấp; việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát 

huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong triển khai 

thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, định kỳ 

báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ kế hoạch xây dựng các cơ chế 

chính sách của tỉnh nhằm cụ thể chủ trương trên. Chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận tổ 

quốc và các đoàn thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên 

quan, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch này tổ 

chức lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW tại địa phương, đơn vị 

mình; đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung đột phá và tập trung giải 

quyết dứt điểm, có hiệu quả thiết thực; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả 

triển khai, thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019 

gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ 

chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn 

hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 

217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa 

XI) và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) "về 

giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân 

đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ 

chốt và cán bộ, đảng viên". Triển khai thực hiện kế hoạch số 179/KH-MTTQ-BBT 
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ngày 26/6/2018 về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03 tháng 10/2017 và 

quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

Bí thư các đảng bộ trực thuộc trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 ở địa phương, đơn vị được phân công 

phụ trách; nêu gương trong xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy 

dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân"; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 

đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".  

6. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Hướng dẫn việc học tập và đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt 

chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng quý. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu 

biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều 

hình thức, tạo sự lan tỏa cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị đánh giá việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU; hội nghị tập huấn chuyên đề về thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban xây dựng đảng và 

các cơ quan liên quan theo đõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; định 

kỳ tổng hợp, báo cáo ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),     

Gửi bản điện tử: 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

- Ủy ban MTTQ và các sở, ban,  

  ngành, hội, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,  

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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