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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục 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 giai đoạn 2021-2025; 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển mới, đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu 

gương của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trở thành nhu 

cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ, toàn 

dân và toàn quân trong tỉnh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIV 

Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền. 

b) Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm, đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc 

thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng 

Đảng, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu 

nước của các cấp, các ngành. Thời gian thực hiện: Kế hoạch toàn khóa hoàn 

thành trước ngày 10/10/2021; Kế hoạch hằng năm hoàn thành trước ngày 
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10/11 của năm trước liền kề (riêng kế hoạch năm 2021 hoàn thành trước ngày 

10/10/2021) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi. 

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ của mình, xây 

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

lưu tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác để theo dõi, làm căn cứ kiểm 

điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện với cơ 

quan, đơn vị, địa phương nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm. Thời gian 

thực hiện: Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trước ngày 10/10/2021 (theo Mẫu số 

01 ban hành kèm theo Kế hoạch số 75-KH/TU  ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy (sao gửi kèm theo Công văn này). Kế hoạch hằng năm hoàn thành trước 

ngày 05/11 của năm trước liền kề (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch 

số 75-KH/TU). Riêng Kế hoạch năm 2021 hoàn thành trước ngày 10/10/2021. 

c) Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng ít nhất 01 mô 

hình tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (theo Mẫu số 03 ban hành 

kèm theo Kế hoạch số 75-KH/TU). Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu 

phải được cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương xét duyệt, thông qua trước khi tổ 

chức thực hiện.  

d) Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến 

thực hiện trách nhiệm nêu gương. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ 

quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, công 

chức, viên chức noi theo. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trách 

nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu 

gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.  

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW,  Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế 

hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm thực 

hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.  

e) Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  Kết luận số 

01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả thực hiện trước 

ngày 20/8 hằng năm (riêng năm 2021 báo cáo trước ngày 10/11/2021), tổ 

chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và báo cáo kết quả thực 

hiện trước ngày 28/02/2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

và 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, báo cáo kết quả thực hiện trước 

ngày 30/8/2025 (kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác) gửi về Sở Nội vụ để 

tổng hợp, tham mưu báo cáo theo quy định. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tiếp tục triển khai thực hiện việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong các bậc học theo chương trình, nội dung của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với các Trường Cao đẳng, Trung cấp, Phân hiệu 
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đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức giới thiệu Chuyên đề toàn khóa cho sinh viên 

khóa mới trong Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa. Thời gian thực hiện: từ tháng 

9 đến tháng 10 hằng năm, từ năm 2021 - 2025. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan 

tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 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” giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh của 

Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của quốc gia, của tỉnh gắn với các 

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

cơ quan, đơn vị, địa phương.  

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung theo Công văn này. 

b) Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị 

thông qua lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ hằng năm. 

c) Tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị theo quy định (định kỳ hằng năm, báo cáo sơ kết 

03 năm, tổng kết 05 năm)./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 75-KH/TU  ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và các biểu mẫu) 

 Nơi nhận: 
 - Như trên;  

 - Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

 - CT và các PCT UBND tỉnh;  

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - VPUB: LĐ; 

 - Lưu: VT, VXNV. NAM 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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