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KE HOACH
Hoe tp và lam theo tur tu&ng, do dfrc, phong cách Ho Chi Minh nám 2021

Thc hin Ke^ hoach sO^ 75-KH/TLJ ngày 17/9/2021 cüa Ban Thi.thng vy
Tinh üy thrc hin Két 1un so 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 cüa Bô ChInh trj ye
tiêp tiic thc hin Chi thj so 05-CT/TW cüa B0^ Chinh trj ye day m?nh h9c tp và
lam theo tu tthng, dao drc, phong cách Ho Chi Minh giai doan 2021-2025;
Cong van so 5263/UBND-VXNV ngày 01/10/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh ye
vic triên khai thrc hin Kê hotch so 75-KI-IITU ngày 17/9/2021 cüa Ban
Ththng vi Tinh fly;
Thirc hin Ke^ hoach s62/KH-BQLVQGPB ngày 07/10/2021 cüa Ban
quán If Vi.thn quôc gia PhixOc Binh xây drng kê hoach hgc tp và lam theo ttr
tithng, dao di'rc, phong cách Ho Chi Minh giai do?n 2021-2025;
Ban quãn 1 Vu?in qu& gia Phi.ràc Binh xây dim k hoch hoc tp v a
lam theo tu tuâng, do di'rc, phong cách Ho Chi Minh näm 2021, vi các ni
dung sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU:
1. Tip tic thirc hin t& vic hoc tp và lam theo tu tuâng, dao &rc,
phong each Ho Chi Minh, dua vic h9c tip, lam theo Bác Va fléU gucing cUa
cong chüc, viên chüc trâ thành nhu câu thu?ng xuyên, là dng hrc vixçrt qua khó
khän hoàn thành tOt nhim vii chInh trj cüa don vi näm 2021gop phân thäng lqi
Nghj quyêt Dti hi Chi b, Nghj quyêt Dai hi dàng các cap, Nghj quyêt Di
hi XIII cüa Dáng.
2. Phát buy vai trô, trách nhim nêu guang cüa cOng chi'rc, viên chrc, nht
là cong chIrc, viên chirc lành do, quãn If. DOng thii, trong qua trInh thirc hin
có kiêm tra, giám sat dê dam bâo cho vic h9c tp và lam theo Bác duçrc nghiêm
tic, hiu qua, thirc chat.
3. Nâng cao nhn thüc cho cong chrc, viên chüc v ni dung giá trj và
nghTa to lan cüa tu tixâng, dao düc, phong cách Ho Chi Minh, chuyen dê cUa
tinh nàm 2021 '52 chi tir hjc, tir cthng và khát v9ng phát triên dat nrnrc phOn
vinh, hanh phüc".
II. NQI DUNG THIJC HI1N
1. Nâng cao nhn thuc cho cong chll'c, viên chtrc vel ni dung, giá trl
nghia
to Ion ella tir tir&ng, do dfrc, phong each Ho
và
" Chi Minh
* Ni dung và phuang thüc thirc hin: TO chrc cho cOng chirc, yiên chüc
nghien cüu, hoc tip, quán trit, tuyen tru'ên ye ni dung, giá trj và " nghTa to
Ian cüa tu tithng, dao due, phong each Ho Chi Minh, chuyên dê näm 2021 cüa
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tinh trong co quan, don vi.
* Co quan, don vi phii trách, thi gian thirc hin:
- Thu trrning don vi lânh do, chi do t6 chirc nghiên ciru h9c tp, quán
trit den trng dâng viên, cong chüc, viên chrc.
- Giao phOng T6 chüc-Hành chInh phi hop vài các Co quan, don vi trrc
thuc tham mru to chüc hoc tp chuyên dé nay theo quy djnh.
2. Kt ho p chit chê giüa hoc tp vói urn theo fir tur&ng, do dü'c,
phong cách H Chi Minh
* Ni dung và phixcmg thüc thirc hin:
- Can cir chirc näng, nhim vi duçic giao cüa các phông chuyên môn, co
quan, don vi trrc thuc cl:1 the hóa nOi dung hoc tp và lam theo tu tir&ng, do
düc, phong cách Ho Chi Minh gän vâi thrc hin có hiu qua nhim vi chInh
chInh tri dà ducic Tinhüy, Uy ban nhân dan tinh giao.
- Kt qua thirc hin ke^ hoach hoc tp và lam theo tu tix&ng, do dirc,
phong cách Ho Chi Minh là mt tiêu chi dé nhn xét, dánh giá, xêp l°ai cong
chüc, viên chüc hang nAm.
- Dtra vic hoc tp và lam theo tu tuông, do düc, phong cách Ho Chi
Minh vào chuong trInh, kê hoach hành dng th%rc hin Nghj quyêt Dui hi Chi
b, Nghj quyêt Dai hi dáng các cap, Nghj quyêt Dai hi XIII cüa Dàng.
* Ca quan, don vi phii trách, thri gian thirc hin:
- Di vOi tp th: Các phOng chuyên môn, don vi trrc thuc và m61 cong
chüc, viên chrc xay drng và thrc hin nghiêm tüc ké hoach hoc tp và lam theo
tu tumg, do dtrc, phong each Ho Chi Minh toàn khóa và trng näm.
Thai gian hoàn thành: Ke^ hoach toàn khóa hoàn thành vào qu IV näm
2021. Kê hoach trng näm hoàn thành vào qu IV cüa nãm truàc do.
- Di vâi cá nhân: Mi cong chüc, vién chüc theo nhim vi cüa mInh, xây
dung ké hoach hoc tp và lam theo ti.r tuâng, dao drc, phong each Ho Chi Minh,
luu tai ca quan, don vi dê theo dOi, lam CO So kiêm diem, dánh giá chat krcing
cOng chüc, vien chrc cuôi näm.
Thii gian hoàn thành: Ke^ hoach toàn khóa hoàn thành vào qu IV nàm
2021 ('g&i kern theo máu so 1); Kê hoach tirng nãm hoàn thành vào qu IV cüa
näm truóc do (gzi kern theo rnáu so 2).
- Xây dung mO hInh tiêu biêu: Hang näm don vi; ca quan, don vi trrc
thuc xây dung drcc It nhât 1 mô hInh tiêu bieu (gti kern theo máu sO 3).
3. Thijc hin trách nhim nêu guro'ng cüa cong chfrc, viên chü'c trong
A
bce tp va uam theo tur turong, do durc, phong each Ho Chi Minh.
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* Ni dung và phuang thirc thirc hi n:
- Dua vic hoc tp và lam theo tis ttthng, d?o dirc, phong cách H Chi
Minh gän vâi thirc hin nghiêm Nghj quyêt Trung uang 4 ye xây drng, chinh
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don Dãng gop phân ngan chn, day lüi sir suy thoái ve^ tirtirông chinh trj, dao
ctüc, lôi song, nhng biêu hin "tir chuyên biên", "tir chuyén hóa" trong ni b.
- COng chrc, viên chi'rc là lânh dao chü ch& phâi th8 hin vai trô, trách
nhim tiên phong, guong mâu, dam nghi, dam lam, darn chju trách nhim; Co
phong cách lành dao khoa h9c, dan chü, sâu sat thirc tiên, tht str là hat nhãn
doàn kêt, quy ti, to dng hrc và phát huy trI tu8 tdp the; luôn giu vng nguyen
täc t.p trung dan chü, khách quan, toàn din, cong tam, cOng khai, minh bach,
chInh xác, chông ciic b6 dja phrong, be phdi trong cong tác can b. Khon
ngrng h9c tip, tu diJOTig, rèn luyn, trao dôi dao ctirc cách mng, mâu mtrc ye
nhân cách, 105i song; can, kim, hem, chInh, chi cOng vO ti.r; trung thirc giân di,
thtng than, chãn thành; không tham nhüng, khOng bj chi phôi bi lçñ Ich nhOm,
không dê ngr?i nhà, ngithi than iqi dung vi trI c6ng tác dê vu lçii. Nghiêm tüc tir
phê blnh và phê bInh, thây dung phài cuong quyêt bâo v, thây sai phái quyêt
1it dâu tranh.
* Co quan, don vi phii trách, th?ii gian thirc hin: Giao phOng To^ chücHành chInh chU trI, phôi hop vOi các phOng chuyên môn, co quan, don vi trirc
thuc &ra ni dung hoc tp và lam theo tii tuâng, dao düc, phong cách HO Chi
Minh, chuyên de näm 2021 vào sinh hoat djnh kS' cüa co quan, don vi. Ket qua
thirc hin hoc tp vâ lam theo tittu&ng, dao d, rcphong cách Ho Chi Minh &ra
vao nhn xét, dánh giá, xep loai cong chrc, viên chre hang nàm.
con
g tic v cong tic tuyên truyn vex tir tu&ng, dao dtIc,
4. Diii mcri
phong cách H1 Chi Minh
* Ni dung và phixong thüc thirc hin: To chirc tuyen truyn, quán trit
den toàn the cOng chic, viên chirc trong don vi chuyên dê närn 2021 trong hoc
tp và lam theo tu tuOng, dao düc, phong các HO Chi Minh, dc bit sir guong
mâu cüa nguäi drng dâu dê cong chirc, viên chtrc noi theo.
* Co quan, don vi phii trách, thii gian thrc hin: Thu trisâng co quan, don
vi xây dung ké hoach, djnh ht.ràng các co quan truyên thông thng th6ri hsqng và
chat hrçing chuyên trang, chuyên miic, dOng thani day manh tuyên truyên trên
không gian rnng ye tu tu&ng, dao &'rc, phong each Ho Chi Minh; két qua hoc
tip, lam theo Bác và néu gtrong dâng viên, cOng chirc, viên chüc nhât là ngt.thi
di'rng dâu.
5. Kim tra, giám sat vic thirc hin chuyên d nàm 2021
* Ni dung và phirong thirc thijc hin: Ththng xuyen kim tra, giám sat,
dOn dOc, nhãc nhâ cOng chüc, viên chIrc vic thirc hin ban cam kêt ye hoc tap
và lam theo tu tuâng, dao drc, phong cách Ho Chi Minh dã dng k.
* Con quan, don vi phii trách, th?yi gian thrc hin: Giao phOng To^ chirc-

Hành chInh tham muu to chIrc thirc hin dánh giá kêt qua cuôi näm; biêu duong,
khen thu&ng và nhan rng cac mô hlnh, diên hInh trong hoc tp và lam theo Ryi
Bac.
Ill. TO CHUC THU'C HIN
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1.
Can cir Ke^ hoch nay, Tnthng các phông chuyên môn, cci quan, don vi
trirc thuc theo chüc näng, nhim vi dugc giao chü dng phôi hop hixâng dn to
chirc triên den tat cá cong chüc, viên chirc thuc quyên quân 1 thirc hin kip
thai, hiu qua nhttng ni dung có lien quan.
Giao phông To^ chirc-Hành chinh tham mini, pMi hqp vài co quan, don
2.
vi trrc thuc thuang xuyên theo dôi, kiêm tra, huâng dn thrc hin Kê hoch so
75-KH/TU và Ké hoach nay; djnh kS' báo cáo tInh hInh, k& qua thrc hin theo
quy djnh.
Wu cu các phông chuyên môn, don vi trirc thuc quán trit và nghiêm
tue thrc hin Kê hotch nay. Trong qua trInh thirc hin, nêu có phát sinh, dé nghj
thông tin kjp thyi ye Ban quân 1 Yuan quôc gia Phuóc Binh (thông qua phông
To chüc-Hành chInh) dê tong hqp, báo cáo Ban Giám dôc xem xét, quyêt djnh./.
No'i nhin:
- S&Ni vi;
- Chi bo Vithn qu6c gia Phtric Binh;
- Ong doân ca sâ;
- Ban Giám dc;
- Dcm vi trirc thuOc;
- Các phOng chuyên môn;
- Trang tin din tCr cüa dan vi;
- Urn: VT, TCHC.
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