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KE HOACH 
Hoc tp và lam theo fir ttrng, do dfrc, phong each 

Ho" Chi Minh giai don 2021-2025 

Thirc hin Ke^ hoach so 75-KHITU ngày 17/9/2021 cüa Ban Thithng vi 
Tinh Uy thrc hin Kêt lun so 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa Bô ChInh trj ye 
tiêp tiic thrc hin Chi thj so 05-CT/TW cüa B6 ChInh trj ye day manh  h9c tp và 
lam theo tu tuOng, dao due, phong cách Ho Chi Minh giai don 2021-2025; 
Cong van sO 5263/UBND-V)(NV ngày 01/10/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh ye 
vic triên khai thirc hin Kê hoach so 75-KHITU ngày 17/9/2021 cOa Ban 
Thu&ng vii Tinh Uy; 

Ban quân 1 Vi.thn quc gia Phrfic Binh xây dirng kê hotch h9c tp Va 
lam theo tu tuâng, dao  due, phong cách Ho Chi Minh giai doan 2021-2025, cu 
the sau: 

I. MI)C DICH, YEU CAU: 

1. Nhrn tip tc thüc dy vic hçc tp và lam theo ti.r tt.r&ng, dao  due, 
phong each Ho Chi Minh to buàc chuyên biên rni, dim vic hoc tap,  lam theo 
Bác và nêu gucrng cüa cOng chüc, viên chüc, nhât là ngithi dirng dâu; phát huy 
ni lrc, vuqt qua thcr thách, khó Win, thrc hin thäng lçii Nghj quyêt Dai  hi 
Chi b, Nghj quyêt Dai hOi dâng các cap, Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dâng. 

2. Phát huy vai trô, trách nhim néu grnmg cüa cOng chüc, viên chirc, nht 
là cOng chüc, viên chirc lãnh dao,  quãn l. Dông thii, trong qua trInh thirc hin 
có kiêm tra, giám sat dê dam bâo cho vic hoc t,p và lam theo Bác di.rçic nghiêm 
tüc, hiu qua, thi.rc chat. 

3. Ca quan, don vi trrc thuc barn sat Ke^ hoach so 75-KH/TU ngày 
17/9/2021 cüa Ban Thithng vii Tinh üy và Ké hoach nay dê xây drng ké hoach 
cOa ca quan, dan vi mInh gãn vui vic thrc hin Nghj quyêt Dai hi Chi b, 
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Nghj quyét Dai  hi dãng các cap, Nghj quyêt Dai hi XIII cña Dáng và các mic 
tiêu, thim vii cüa cci quan, don vi; xácdjnh rO vai trO, trách nhim, ni dung, 
phuang thuc, thai gian thIrC hin; trit dê khäc phic bnh hInh thuc; tao  chuyên 
biên tIch circ, manh  me trong h9c tip,  lam theo Bác và thirc hin nêu guang cüa 
cong chuc, yjên chüc, nhât là ngithi dung dâu. 

4. DM mâi pht.rang pháp, hInh thuc h9c tip, nghiên cfru, tuyen truyn, qua 
do tiêp tiic nâng cao nhn thuc cho cong chuc, viên chüc ye ni dung, giá trj và 
' nghia to lan cüa tu tithng, dao  due, phong each HO Chi Minh gän gifla hçc tp 

yà lam theo tu trning, dao  due, phong each Ho Chi Minh trong thrc hin nhim 
vii chInh trj cüa dan vi. 

II. NOT DUNG THIC HIN 



2 

1. Nãng cao nhn thü'c cho cong chá'c, viên chfrc v ni dung, giá trj 
và 	nghia to Ion ella firttr&ng, do dll'c, phong cá HO)' H Chi Minh 

* Ni dung và phuang thrc thirc hin: 

To^ chi:rc nghién ct'ru, hoc tip, quán trit, tuyên truyn v ni dung, giá trj 
và nghia to lan cUa tu tuâng, do düc, phong cách Ho Chi Minh trong ccr 
quan, don vi, lam cho in 05 i Cong chüc, viên chrc thâm nhuân tix tu&ng, dao  düc, 
phong cách cüa Bác, phát huy chi tr !irc, tr cu?mg vâ khát v9ng phát triên dat 
nuâc phôn vinh, h?nh phüc. 

* Ca quan, don vi phii trách, thii gian thirc hin: 

- Thu tnrông don vi lành ctao, chi dao t6 chüc nghiên ciru hçc tap,  quán 
trit den t&ng cong chüc, viênchüc ye ni dung, giá trj, nghia to tan cUa tu 
tithng, dao  due, phong each Ho Chi Minh, ni dung Kêt lu.n so 01, chuyên dê 
toàn khóa, chuyên dê hang näm và Kê hoach 75-KHITU ngày 17/9/2021 cüa 
Ban Thithng vi Tinh 6y. 

- Giao phOng To chi'ic-Hành chInh phM hçip vài CáC ca quan, don vi trirc 
thuc xây drng kê hoch thc hin chuyên &hang näm. Thai gian hoàn thành 
xây d%rng ké hoach chuyên dê cüa näm sau vao.quy IV cüa näm trithc do; hoàn 
thành vic tham mixu to chirc hoc ttp chuyên dé trong qu I hang näm (tü nàm 
2022). 

2. Kt hçp chit chê gilia hQc tap vol Lam theo hr tuO'ng, do d6-c, 
phong each HI Chi Minh 

* Ni dung và phi.rarng thüc thirc hin: 

- Dua vic hoc tp và lam theo tu tuâng, do due, phong each Ho^ Chi 
Minh vào chuang trInh, kê hoach  hành dng thirc hin Nghj quyêt Di hi Chi 
b, Nghj quyêt Dai  hi dãng các cap, Nghj quyêt Dai  hi )UII cüa Dáng. 

- Xây drng và t6 chüc thirc hin nghiêm tüc U hoach h9c tp vâ lam theo 
tu tithng, dto due, phong cách Ho Chi Minh gn vai th%rc hin nhim vi chInh 
trj; xây drng, chinh don Dáng và xây dimg M thông chInh trj trong sch, vUng 
manh; giái quyêt hiu qua các khâu dt phá, các nhim vi trong tam, van dê büc 
xüc trong thrc tiên; gàn vâi các cuc 4n dng, phong trào thi dua yêu nuóc cüa 
Trung i.rang, Tinh, car quan, don vi. Kêt qua thirc hin ké ho 	h9c tp 	và lam 
theo tu tuâng, dao  duc, phong cách Ho Chi Minh là mt tiêu chi dé nhn xét, 
dánh giá, xep 1oi cong chuc, viên chuc, car quan, darn vi hang näm. 

* Ca quan, don vi phii trách, thai gian thrc hin: 

- Doi vai tp the: Các phOng chuyên mOn, don vi trrc thuc và m& cong 
chüc, vién chüc xây drng và thirc hin nghiêm tue kê hoach h9c tp và lam theo 
hr tuang, do due, phong cách Ho Chi Minh toàn khóa và tfing näm, darn báo 
yêu câu gän kêt chtt chê yiêc thirc hin các nhim vii cUa Tinh, don vi, két hop 
thirc hiên nhiêm vu chInh tn. 

Thai gian hoàn thành: Kê  hoach toàn khóa hoàn thành vào qu IV närn 
2021. Ké hoch tfrng näm hoàn thành vào qu IV cüa näm tnthc do. Báo cáo kêt 



3 

qua thirc hin khi tng kt cui näm. 

- Di viii cá nhân: Mi cong chrc, viên cht'rc theo nhim vi cüa mInh, xây 
drng kê hoach  hoc tp và!àm theo tu tithng, dao  dirc, phong cách Ho Chi Minh, 
lu'u tai  ca quan, dan vi dê theo dôi, lam cci sâ kiêm diem, dánh giá chat krçmg 
cong chüc, viên chüc cuôi näm; báo cáo kêt qua thirc hin vâi ca quan, dan vi 
nai cong tác khi tong kêt cuôi nàm. 

Thai gian hoàn thành: Ke^ hoach  toàn khóa hoàn thành vào qu IV näm 
2021 (g&i kern theo máu so V; Ké hoach trng näm hoàn thành vào qu IV cüa 
näm trixâc do (gzi kern theo máu s6'2).' 

- Xây dmg mô hInh tiéu biu: Hang nm don vi; cci quan, dan vi trrc 
thuc xây dim g duvc It nhât 1 mO hmnh tiéu biêu (gtri kern theo rnáu so 3). Viêc 
lra ch9n xây dirng mô hInh tiêu biêu phãi &rçlc tp the lãnh do co quan, dan vi 
xét duyt, thông qua trithc khi to chüc thirc hin và tOng hqp báo cáo cap trên. 

3. Thirc hin trách nhim nêu girong ella cong chfrc, viên chfrc, 
trong hoc tp và lam theo fir tu'&ng, dao dfrc, phong each Hol  Chi Mink. 

* Ni dung và phuong thiirc thtrc hin: 

- Tt cá cOng chüc, viên chirc thirc hin trách nhim nêu &trang trong hçc 
tp va lam theo tu tithng, dao  düc, phong each Ho Chi Minh gän vói vic thirc 
hin các quy djnh cUa Dãng ye trách nhim nêu guang, trong do dê cao vai trO 
tiên phong, guang mâu cüa cOng chüc, viên chüc, nhât là nguai dung dâu. 

- Lath dao  chü ch& phái th8 hin tt.r tuâng vitng yang, quan dim dung 
dan, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim, hêt lông vi nuâc, vi dan; có 
phong cách lãnh dao  khoa hoc, dan chü, sâu sat thirc tiên, that sir là hat  ithân 
doàn két, quy t1i, tao dng lirc và phát huy tri tu8 tp the; luôn gid vüng nguyen 
täc tp trung dan chü, khách quan, toàn din, cOng tam, cOng khai, minh bach, 
chInh xác, chông ciic b6 dja phuong, be phdi trong cong tác can b. KhOn 
ngrng hoc tsp, tu duang, rèn luyn, trao dôi dao  dirc cách mng, mâu mrc ye 
nhãn cách, lOi song; can, kim, hem, chInh, chi cOng vô tu; trung thirc giãn di, 
thäng than, chân thânh; không tham nhllng, không bj chi phOi bâi igi Ich nhóm, 
khOng dê nguai nhà, ngu?i than lçii diing vi trI cOn tác dê vu lcii. Nghiêm tüc tir 
phé bInh và phé bInh, thây dung phâi cuang quyêt bâo v, thây sai phài quyêt 
hit dâu tranh. 

- RA soát, bô sung, xây drng mói các quy ch& quy djnh hen quan dn 
thirc hin trách nhim néu guang. Thu tru1ng ca quan, dan vi guang mâu thirc 
hin trách nhim nêu giscing de cong chirc, vien chüc noi theo. 

* Co quan, dan vi phii trách, thôi gian thirc hin: 

- Giao phOng To chüc-Hành chInh chü tn, phi hop vâi các phOng chuyên 
môn, ca quan, don vi trrc thuc, COng doàn co so can cir các quy djnh có lien 
quan dê tham muu xây dun các quy djnh, quy chê khuyén khIch, bão v cong 
chtrc, viên chuc dam nghi, dam lam, dam nghi, dam chju trách nhim, dam dOi 
mOi sang tao,  dam ducing dâu vOi khó khAn, thir thách, dam hành dng vi lçii Ich 
chung. Ngoài ra tham mru vic dua ni dung hoc tp và theo lit tithng, dao  duc, 
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phong cách H6 Chi Minh vào cuc hop djnh kS'  hang tháng, qu, nàm, sinh hoat 
chuyên dê theo quy djnh và sfr dung kêt qua h9c tp và lam theo tir tu&ng, dao 
dirc, phong each Ho Chi Minh vào dánh giá, xêp 1oi cong chi'rc, viên chirc hang 
näm. 

- Mi cong chüc, viên chi'rc, doàn viên xác djnh ni dung thrc hin trách 
nhim nêu guYng trong kê hoch h9c tp và lam theo tu ttthng, do dirc, phong 
cách Ho Chi Minh; kêt qua thijc hin trách nhim nêu gucmg là mt ni dung 
cüa báo cáo kêt qua thrc hin kê hoach hçc tp và lam theo tu tithng, dao  di'rc, 
phong each Ho Chi Minh, báo cáo vài cap üy, Thu truâng don vi nth cong tác 
vào dip  cuôi näm. 

4. Doi mói cong tác ve cong tác tuyên truyn vex  fir tirO'ng, dao thIc, 
phong each Ho Chi Minh 

* Ni dung và phi.xang thirc thirc hin: 

Dôi mài ni dung, phiiong pháp, hInh thic tuyên truyn ve^ tu t.thng, dao 
drc, phong cách Ho Chi Minh trong cong chrc, viên chi'rc, nhât là cho theAh8 tré, 
lam cho tu tuâng, dao  dirc, phong cách cüa Bác thâm sâu vào di song xà hi, 
that sir trâ thành nén tang tinh than vitng chat cUa d?i song xãhi, gop phân xay 
dirng phát triên van hóa, con ngithi Vit Nam, bôi dâp tinh than yêu nuic, chi 
tir lrc, tir cuing dan tc, khát vpng phát triên dat nizOc phôn vinh, hnh phüc. 
Dày manh  vic tuyên truyên ye kêt qua thijc hin Chi thj so 05-CT/TW và Kêt 
lun so 01 -KL/TW; ye gl.rang "ngiRii tot, vic tot", tp the, cá than diên hinh 
lieu biêu trong hoc tp và lam theo Bác, dc bit là sir gucing mâu ngu?:ii drng 
dâu cap üy, Thu tnthng ccy quan, don vi dê Ian tóa nghia, giá trj cao de p cüa 
vic h9c t.p và lam theo Bác, tao  sir doàn kêt, thông nhât trong co quan, don vi 
Sir dOng thun trong xA hOi.  Phê bInh, uôn nan nhing nhn thüc lch lac,  thiêu 
guang mu, nói khOng di dôi vâi lam, bnh hInh thirc; dâu tranh phãn bác cac 
thông tin xâu dec, quan diem sai trái cUa các the hrc thU djch, phãn dng Ca hi 
chinh trj. 

* Ca quan, dan vi phti trác!i, th?i gian thrc hin 

ThU trithng ca quan, don vj xây drng ke^ hoach, djnh huóng các co quan 
truyên thông tang thii liiçrng và chat krçing chuyên trang, chuyên mc, dông th?ii 
day manh  tuyên truyên trén khOng gian mng ye tu tithng, dao  düc, phong cách 
Ho Chi Minh; kêt qua h9c tip,  lam theo Bak và nêu guang cOng cht'rc, viên chüc 
nMt là nguM dung dâu; hoàn thành trong qu IV näm 2021. 

5. Tang cirông kim tra, giám sat, don dc vic thirc hién Chi thi so 
05-CT/TW, Ket 1un so 01-KL/TW gan voi thirc hiçn cac Nghi quyet cua 
Trung Iroiig vex  xây dy'ng, chinh don Bang và các quy dnh cüa Bang ye 
trách nhim nêu girong 

* Ni dung và phticing thuc thijc hin: 

- T chi'rc các hoat  dng kiêm tra, giám sat vic thrc hin Chi thj s 05- 
CT/TW, Kt lun so 01 -KLITW gän vri thirc hin các Nghj quyêt cUa Trung 
ucmg ve xây dmg, chinh don Dãng và cãc quy djnh cUa Dâng ye trách nhim 



5 

neu girang nhm cánh tinh, cãnh báo, phát hin tir s&m, kip thii ngãn chn vi 
phm k 1ut Ding, pháp 1ut cüa N1ià ntróc, bâo dam cho vic hoc tp Va lam 
theo tu tuâng, do dtrc, phong cách Ho Chi Minh duçc thirc hin nghiêm tüc, 
hiu qua, thirc cht; kiên quyêt xü l nghiêm tp the, cá nhân vi phtm thirc hin 
quy djnh nêu guang. 

* Ca quan, dan vi phii trách, thii gian thrc hin: 

- Thu truâng ca quan, dan vi thuing xuyên don dc, kim tra giám sat 
v* thirc hin Chi thj sO 05-CT/TW, Kêt 1un sO 01 -KL/TW và Kê hoach nay 
bâo dam thrc hin nghiêm tüc vic h9c tip, lam theo Bic ye trách nhim nêu 
gircing cüa cong chirc, viên cht'rc, nhât là ngu1i diTmg dâu. 

- Giao phOng To chüc-Hành chInh thu?mg xuyên tham muu Ban Giám 
dOc cong tác kiêm tra, giám sat chuyên dê toàn khóa, hang näm vic triên khai 
hoc tap và lam theo tis tuâng, dao  dirc, phong cách HO Chi Minh theo Chi thj s 
05-CT/TW, Kêt lun so 01-KL/TW và Kê hoch nay a cci quan, dan vi trirc 
thutc gän vài các Nghj quyêt Trung hang ye xây dtjng, chinh don Ding và các 
quy djnh cüa Ding ye trách nhim nêu girang. Qu IV hang näm hoàn thành xay 
drng kê hoch cUa nAm kê tiêp. 

- Thu trtthng cci quan, dan vi tr%rc thuc lãnh dao,  chi  dao  dua ni dung 
giám sat dôi vài cong chirc, viên chtrc trong thrc hin quy djnh nêu guang. 

6. To chfrc sr kt, tong kt thtrc hin Chi th1 S6 05-CT/TW, Kt 1un 
s6 01-KL/TW 

* Ni dung và phirang thi:rc thirc hin: 

T6 chuc sci kt, t6ng kt d8 dánh giá vic thrc hin Chi thj s6 05-CT/TW, 
Kt lun s6 01-KL/TW, lam rO nh&ng kêt qua dtt dircic, h.n chê nguyen nhân, 
rut ra bài hoc kinh nghim, de^ xuât phuang huàng, thim vu và giái pháp nâng 
cao chat hrcmg vic hoc tp và lam theo tu tithng, do due, phong cách Ho Chi 
Minh; khen thu&ng biêu dtrang, dtng viên kip thii nhüng mô hInh hay, các diên 
hInh tiên tiên, tam guang tiêu biêu. 

* Ca quan, dan vi phii trách, thai gian thirc hin: 

Ca quan, dan vi dánh giá kt qua thirc hin vào qu II hang näm (rieng 
nám 2021 báo cáo vào tháng 11/2021); tO chüc sa ket 03 nàm thirc hin Kêt 
1un s6 01 -KL/TW vao näm 2023; tong kêt 10 thirc hin Chi thj so 05-CT/TW 
và 05 näm thirc hin K& lun so 01-KL/TW vào näm 2025; kêt hqp biêu duang 
nhüng tm girang ngu&i tOt, vic tOt trong vic hQc tp và lam theo tu tuâng, 
dao dire, phong cách HO Chi Minh. 

III. TO CHUC THITC HIN 

1. Trách nhim Thu tnrang cci quan, dan vi lânh dao,  chi do t6 chirc thirc 
hin Ke^ hoch s6 75-KHITU. Kip thai biêu duang, khen thirang các tp the, cá 
nhân có thãnh tIch xuât sAc trong h9c tp và lam theo Ut tuang, do dirc, phong 
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cách Ho^ Chi Minh. 

2. Can clr K8 hoach so^ 75-K}1/TU và Ke^ hoach nay, các cci quan, don vi, 
doàn the^ lãnh do, chi do to chüc thirc hin vic hoc tp và lam theo tu ttthng, 
dto due, phong each HO Chi Minh. 

3. Giao phông TO^ chirc-Hành chInh tham muu, phi hcip vài ca quan, don 
vi trrc thuc thix?mg xuyên theo dôi, kiêm tra, huâng dn thirc hin Kê hoach so 
75-KHITU và Ké hoach nay; djnh kS'  báo cáo tInh hInh, kêt qua thirc hin theo 
quy djnh. 

Các phOng chuyên mOn, don vi trrc thuc quán trit và nghiêm tue thirc 
hin Ke hoach nay. Trong qua trInh thirc hin, néu có phát sinh, de nghj thông 
tin kip thii v8 Ban quán 1 Vi.r&n quOc gia Phuóc Binh (thông qua phOng To 
chüc-Hãnh chInh) dê tong hqp, báo cáo Ban Giám dôc xem xét, quyêt djnh./. 


