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So 18-KHIDIJK 

KJ HOiCH 
thirchin Kêt 1un so O1-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj 
ye tiêp tI1c thirc hin ChI thj so 05-CT/TW "ye day mnh h9c tp 

và lam theo tu' tithng, do düc, phong cách Ho ChI Minh" 

ThLrc hin K hoch s 29-KHITU, ngày 06/12/2021 cüa Ban Thithng v11 

Tinh iy thirc hin Kt lun so 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v tip 
ti1c thirc hin Chi thj s 05-CT/TW "ye day mnh hçc tp và lam theo tu tu'&ng, 
dao dirc, phong cách H ChI Minh" (sau day gçi tt là Kt 1un so 01-KL/TW); 
Ban Thing vçt Dàng u Khôi ban hânh Kê hoach  nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. To sr thông nht nhn thic, hành dng trong toàn Dãng b Khi nhm 
tip ti1c thñc day vic thrc hin Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B 
ChInh trj "ye day manh  h9c tp và lam theo Ui tuO'ng, dao  dirc, phong cách H ChI 
Minh" (sau day gi tt là Chi th so 05-CT/TW); lam cho vic h9c tsp,  lam theo 
Bác và nêu guong cüa can b, dâng viên, nhât là ngui dung dâu tr& thành nhu cu 
ti.r than, thurng xuyên, là dng 1irc, sirc manh  to l&i dê toàn Dáng b phát huy ni 
1irc, vllçYt qua khó khãn, thir thách; thrc hin thing 1çi nghj quy& di hi dàng các 
cap, Ngh quyêt Dai  hi Xlii cüa Dãng. 

2. Cp üy các TCCS dãng, doàn th thuc Khi barn sat Kêt 1un s 01-
KL/TW và K hoich cüa Ban Thumg v1i Dãng u KMi xây dmg k hoach va 
triên khai t chirc thrc hin tai  co quan, don vj, doanh nghip gn vd vic thirc 
hin Ngh quy& Dai  hi XIII cüa Dâng, Ngh quyt dai  hi dàng các cap và các 
myc tiêu, nhim vi cüa don vj; xác dnh rO vai trô, trách nhirn, ni dung, phuong 
thirc, thô gian thçrc hin; trit dê khàc phic bnh hInh thtrc nhm tao  bucc chuyn 
bin tIch circ, rnanh  me trong h9c tap, lam theo Bác và thirc hin nêu guo'ng cüa 
can b, dãng viên, nht là nguii dirng d.u. 

II. NQI DUNG THTIC HIN 

1. Nãng cao nhn thtrc cho can b, dãng viên và ngtrM lao dng v nôi 
dung, giá trl va 5' nghla to ló'n cüa ttr tu'ó'ng, dto dfrc, phong each Ho ChI 
Minh 

1.1. N5i dung thyc hin 
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T chüc nghiên cfru, hçc t.p, quán trit, tuyên truyên v ni dung, giá trj vâ 
nghia to 1&n cüa tu tithng, do due, phong each Ho ChI Minh trong toàn dâng b, 

lam cho rni can bô, dâng vien, ngui lao dng thm nhuAn tix tithng, do dirc, 
phong each ci'ia Bác, phát huy chI t1r lixc, tçr cithng và khát vQng phát triên dat 
nuOc phn vinh, hinh phüc. 

Hc tp chuyén d toàn khóa tp trung vào mt s ni dung ca bàn sau: 
Nhtng ni dung ca bàn, nghTa l lun, thrc tin, mt s giãi pháp day manh  h9c 
tp và lam theo tu tithng, dao  düc, phong each H ChI Minh v chI tir hrc, tr 
ciRing và khát vQng phát trin dt nuó'c phn vinh, hanh  phüc; Nâng cao trách 
nhim nêu gumig cüa can b, dãng vien, nhât là nguôi dirng dâu ye vic h9c tp Va 
lam theo Bác. 

1.2. Cci quan thcc hin 

- Cp üy các TCCS dàng t chrc nghiên ciru, h9c tip, quán trit cho can b, 
dâng viên và tuyên truyn rng rãi trong co quan, dcin vj, doanh nghip v ni 
dung, giá trj và nghia to iOn cüa tu ti.r&ng, d.o due, phong cách H ChI Minh, ni 
dung cüa Kt lun s 01-KL/TW, chuyên d toàn khóa, chuyên d hang näm. 
Trithc mt t.p trung hoàn thành vic t chüc hc t.p và quán trit chuyên d toàn 
khoá cho can b, dáng viên trong näm 2021. 

- Ban Tuyên giáo Dàng üy Khi huOng dn hçc tip, trin khai thrc hin 
chuyên dê hang nàm theo huOng dn cüa tinh (hoàn thành vào qu IV cüa närn 
truOc do). 

2. Kt hqp cht ché giü'a h9c tp vói Jam theo tir ttrô'ng, do dfrc, phong 
each H1 ChI Minh 

2.1. Ni dung thy'c hin 

- Cp uS các TCCS dàng dim vic hçc tp va lam theo tu tuOng, dao  due, 
phong each H Chi Minh vào chucng trInh, hoach hành dng thirc hin Nghj 
quyêt Dai  hi Xffl cüa Dàng, Nghj quy& Dai  hi Dàng b tinh Nam Djnh ln thu 
XX, Nghj quyêt Dai  hi Dãng b KMi ln thu i và nghj quyêt dai  hi dâng co sO, 
gop phn thüc d.y hoàn thành thim vi1 chInh trj hng näm và Ca nhim ks'. 

- Xây dirng và t chuc thrc hin nghiém tue k hoach h9c t.p và lam theo tu 
tuOng, dao  due, phong each H Chi Minh g.n vOi thirc hin nhim vi chInh trj; 
xay dirng, chinh dn Dàng và xây dimg cc quan, don vj, doanh nghip trong sach, 
vUng manh;  giài quy& hiu qua các khâu dt phá, các nhim vi trng tam, vn d 
buc xüc trong thirc tiñ. 

- K& hqp ch.t chê vOi các cuc 4n dng, phong trào thi dua eüa các cp, 
các ngành; hoàn thin. ehun mrc dao  due ngh nghip, dao  due cong vi 0 tiling co 
quan, don vi, doanh nghip vOi phumig .châm "sat chuc nàng, nhim vii, ngn g9n, 
d nhO, d thrc hin và dánh giá vic thirc hin hang nàm". Thirc hin nghiêm tile 
càc chInh sách, pháp lut, quy djnh lien quan dn dao  due cong vii. 
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- K& qua thirc hin kê hoch h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  düc, phong 
each H ChI Minh là môt tiêu chI d nhn xét, dánh giá, xp 1oi can b, dáng 
viên, t chirc dáng, Co quan, don vj, doanh nghip hang nãm. 

2.2. Co quan, cá nhán thtc hiçn 

- Môi can b, dàng viên, doàn viên, hi viên hoân thành vic xây drng k 
hoch h9c tp và lam theo tu ttthng, do düc, phong cách Ho ChI Minh toàn khóa 
vào qu I näm 2022; hoàn thành xây drng kê hoch trng nãm vào qu IV cüa näm 
truâc do, báo cáo kt qua thirc hin vi cp u ho.c chi b noi cong tác khi tng 
kt cong tác cuôi näm. 

- Các cp ui, t chrc dãng, các doàn th thuc Kh& hoàn thành vic xay 
drng k hotch h9c tp và lam theo tu tu&ng, do dirc, phong cách H ChI Minh 
toàn khóa vâo qu I näm 2022, hoàn thành xây dirng kê hoch tmg näm vào qu 
IV cüa näm truó'c do, báo cáo kêt qua thixc hin kê hoach vi cap u' cp trên khi 
tang kt cOng tác dãng cuôi nAm. 

3. Thic hin trách nhim nêu gu'o'ng cüa can b, dãng viên, doàn viên, 
hEi viên trong h9c tIp và lam theo tir ttr&ng, dio dfrc, phong cách Ho ChI 
Minh 

3.]. Ni dung thl!c hin 

- Can b, dáng viên, doàn viên, hi viên thirc hin trách nhim nêu guong 
trong h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dao  th'.rc, phong each Ho ChI Minh gän vói vic 
thrc hiên các quy djnh cüa Dàng ye trách nhim nêu gucmg, trong do dê cao vai trô 
tin phong, gu0ng mu cUa can b, dáng viên, nhât là BI thu cap uSi. Khäng dnh 
vai trô lãnh dao,  tInh tiên phong, guong mu "trên truc, duâi sau", "trong truc, 
ngoài sau", "dàng viên di truOc, lang nuc theo sau". Lath dao  chü cht phài th 
hin tu tung vQ'ng yang, quan diem diing dan, dam nghi, dam lam, dam chju trách 
nhim, ht lông vi nuó'c, vi dan; có phong cách lãnh dto khoa h9c, dan chü, sâu sat 
thirc tin, that sir là hat  nhân doàn kit, quy tV, tao dng lirc và phát huy tn tu tp 
th; luôn gi vng nguyen tc tp trung dan chü, khách quan, toàn din, cong tam, 
cOng khai, minh bach,  chInE xác, chng ciic b, be phái trong cOng tác can bô. 
Không ngimg hpc tap, tu duong, rèn luyn, trau di do dt'rc each mng, mu mirc 
v nhân cách, lôi sang; can, kim, hem, chInh, chI cOng vô tu; trung thirc, gián di, 
thing th.n, chân thành; khOng tham nhQng, không bj chi phi b&i igi Ich nhOm, 
không d ngui nba, nguñ than lci ding vj trI cOng tác d vi igi. Nghiêm tüc tu 
phé bInh và phê bInh, thy dung phài ewing quy& bào v, thy sai phâi quy& hiêt 
du tranh. 

- Rà soát, bO sung, xây dimg mOi các quy chê, quy djnh lien quan den thuc 
hiên trách nhirn nêu guong; mi can b, dãng viên, cong chüc, viên chüc, doan 
vien, hi vien xác djnh nO ni dung thrc hin trách nhim nêu guong trong k 
hoach h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dao  düc, phong each HO ChI Minh toàn khóa 
và tmg nãm theo Hung dn cüa Ban Tuyen giáo Dãng uS' Khôi. Nguñ dung du 
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t. 

cp uS', Ca quan, dan vj, doanh nghip gilong mu thirc hin trách nhim nêu 
gi.rang d can b, dâng viên, ngtthi lao dng noi theo. 

3.2. Cc quan, cá nhán thyc hin 

Mi can b, dâng viên, doàn vién, hi viên xác djnh ni dung thrc hin trách 
nhim neu gixang trong k hoach h9c tp va lam. theo tu tung, dao  due, phong 
cách H ChI Minh; kt qua thirc hin trách nhim nêu guang là mt ni dung cüa 
báo cáo kt qua thirc hin k hoch hçc tp và lam theo tu tuô'ng, dao  due, phong 
cách H ChI Minh, báo cáo vâi c.p uS' hoc chi b fbi cong tác vào dip tong kêt 
cuôi nàm. 

4. Di mói cong tác tuyên truyn v tir ttr&ng, do dü'c, phong each Ho 
Chi Minh 

4.]. Nç5i dung thy'c hin 

- Tip tic dM mOi ni dung, phu'ang pháp, hInh thrc tuyên truyn v tu 
tu&ng, dao  due, phong each H ChI Minh trong can b, dàng viên va ngu1i lao 
dng, nhât là th h tré. Lam cho tu tuâng, dao  dirc, phong each cüa Ngu?i thm sâu 
vào diii song xã hi, that sir trâ thành nn tang tinh than vUng chäc cüa di song xã 
hi, gop phn xây dirng và phát trMn van hoá, con ngithi Vit Nam, bi dp tinh 
than yêu nuOc, S' chi tu 1irc, tir cu?ng dan tc, khát v9ng phát trin dt nuâe phn 
vinh, hanh  phüc. 

- Dy manh  tuyên tmyn trên internet, mng xà hi v k& qua thirc hin ChI 
thj so 05-CT/TW va K& 1un sé O1-KL/TW; v guang "ngixô'i t6t, vic tht"; vai 
trO, trách nhiêm néu guang cüa can b, dâng viên, nht là ngithi dung dâu cap u5', 
Ca quan, don vj, doanh nghip d lan tOa S' nghTa cüa vic h9c tp và lam theo Bác, 

tao si.1 doàn k&, thng nht trong Dáng, sr dng thun trong don vj. Phé bInh, uOn 
nn nhüng nhn thüc loch lac,  thiu guong mu, nói không di dôi vâi lam, bnh 
hInh thüc, báo cáo không trung thvc; du tranh phãn bác các thông tin xâu dec, 
quan dim sai trái cüa các th 1irc th't'i djch, phân dng, ca hi. 

- Cp üy các TCCS dâng dng viên can b, dãng viên dy manh  hoat dng 
sang tác, quâng bá tác phm van h9c, ngh thut, báo chI ye chü dê "H9c t.p Va 
lam theo tu tu&ng, dao  due, phong each H ChI Minh". 

4.2. Cc quan thtc hin 

- Ban Tuyên giáo Dâng üy Khi hixàng dn các t chüc dàng trrc thuc tang 
cung tuyén truyn v tu tithng, dao  due, phong each Ho ChI Minh, guong "ng.thi 
t&, vic kinh nghim hay. Tham muu Ban Chi dao 

35 Khôi chi dao, 
tO chüc 

dy manh  tuyen truyn trên không gian mng ye ti.r tu&ng, dao  due, phong each Ho 
ChI Minh; phát huy hiu qua tuyên truyn cüa eác trang thông tin din tir & cáe co 
quan, don vj, doanh nghip. 

- C.p. üy cáe TCCS dàng dng viên can b, dàng viên tham gia Giâi thuing 
sang tác, quàng ba cáe táe phm van hc ngh thu.t, báo chI ye chU dê "Hçe t.p và 
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lam theo tii tixö'ng, dao  dirc, phong each H ChI Minh" trong Ca nhim kS',  gàn vi 
thirc hin Nghj quyt s 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 cña Ban Chap hành Trung 
uong Dâng khóa XI và chirang trInh hành dng cüa tinh ye xây dirng vâ phát triên 
van hoá, con ngLri Vit Nam dáp img yêu câu phát triên bn vQng dt nuóc; Nghj 
quyt s 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 ci:ta BCH Dâng b tinh khóa XIX "v xay 
dirng môi trung van hoá lành m.nh gop phn thüc dy phát triên kinh tê - xä hi 
tinh Nam Djnh"; Nghj quyt s 04-NQ/DUK ngày 28/5/202 1 cüa Ban Chap hành 
Dáng b Khi v "Day manh  xây dçrng van hóa co quan, dan vj, doanh nghip 
trong tInh hmnh mdi"; dy manh  phong trào "can b, cong chiTrc, viên chirc thi dua 
thçrc hin van hóa cong sà giai doin 2021 - 2025", gop phân xây drng mOi trithng 
van hóa cong só lành minh, dan chü, doàn kêt, nhân van. 

5. Dôi mói, nâng cao chat ltrqng, hiu qua cong tác giáo diic 1 1un 
chinh trj, giãng dy, h9c tp và vn diing sang to chü nghia Mac - Lenin, tir 
tu*ng Ho ChI Mmli 

5.]. Ni dung thzrc hiçn 

Dy manh  cOng tác quán trit, 4n ding sang tio chü nghia Mac - Lenin, tu 
ti.rng H ChI Minh, dáp irng yêu câu cüa si.r nghip xây dirng và bão v To quc 
trong tInh hInh mâi; d.y manh  h9c tap, lam theo tu tithng, dao  düc, phong each H 
ChI Minh. Di mOi phuang pháp truyn dat,  nâng cao chtt luçmg, hiu qua các 1p 
bi duOng l 1un chInh tr dành cho dàng viên mdi, 1p bi duOTig l 1u.n chInh trj 
dành cho di tuçmg kt np dàng. Tang cu?mg xây dçrng Dàng ye chInh trj, tu 
tung, nâng cao nàng lirc lnh dao  và sirc chin du cüa t chtrc dàng, xay dimg 
di ngQ can b, dàng viên dü phâm chat, näng hrc, uy tin, ngang tam nhim vu. 
Nâng cao tInh chin du, tInh thuyt phiic và hiu qua trong bâo v nn tang tu 
nrng cüa Dàng, d.0 tranh phán bac các quan dim sai trái, thu djch; tang cung sir 
doàn kt, thng nht trong Dãng và sr dng thutn trong xâ hi; thumg xuyên bi 
du'OTlg ! tu&ng each mng, xây dirng dao  dirc, li sOng theo tu tuOng, dao  dcrc, 
phong each Ho ChI Minh cho di ngü can b, dàng viên, nhât là th h tré. 

5.2. Cci quan thz.tc hiçn 

- Ban Tuyên giáo phân cOng can b tham gia quàn l các l&p h9c, theo dOi 
ni dung và chun bj bài soan dé tham gia giàng day.  Ni dung chuang trInh giáng 
day v hoc tp và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong each H Chi Minh theo 
Hfing dn cüa Ban Tuyên giao Tinh us', giao trInh, tài 1iu cüa Ban Tuyên giáo 
Trung uang. 

- Doàn Thanh nien KhOi xây dimg kê hoach ye giao diic tu tu0ng, dao  dirc, 
phong each H Chi Minh cho doàn viên, thanh nien. Thôi gian hoàn thành trong 
qu,2 I näm 2022. Tiêp tVc  to chüc Cuc thi "TuOi tré h9c tp vâ lam theo tu tu&ng, 
dao due, phong each Ho ChI Minh". 

- Cp üy các truông Dai  h9c, Cao dàng, trung cap chuyCn nghip t chuc 
gii thiu chuyên dé toàn khóa cho cac sinh vien khóa mâi trong Tun sinh hoat 
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chInh trj d.0 khóa. Th?ñ gian thirc hin tü tháng 9 dn tháng 10 hang näm, ti'r näm 
2021 - 2025. 

6. Tang ctrô'ng kim tra, giám sat, don dc vic th'c hin Chi th s 05-
CT/TW, Kt 1un s O1-KL/TW gn vói thirc hin các nghj quyt Trung trong 
v xây dirng, chinh dn Bang vã các qiiy djnh cüa Bang v trách nhim nêu 
gu'ong 

6.]. Ni dung thy'c hiçn 

T chirc các ho.t dng kim tra, giám sat vic thirc hin Chi thj so 05-
CT/TW, Kêt lun so 01-KL/TW gn vâi thrc hin các nghj quy& Trung uing ye 
xay drng, chinh don Dáng và các quy djnh cCia Dâng ye trách nhim nêu gixo'ng 
nhäm cânh tinh, cành báo, phát hin tü sóm, kjp thñ ngän chin vi phm k 1ut 
Dãng, pháp lust cüa Nha nuOc, báo dam cho vic hçc t.p và lam theo tu tuâng, do 
dirc, phong each Ho ChI Minh ducic thirc hin nghiêm tüc, hiu qua, thixc cht. 
Phát huy vai trà giám sat cüa các t chirc dàng, hi, doàn th di vOi can b, dáng 
viên trong thirc hin quy djnh neu guang kiên quy&, xü l nghiêm minh các to 
chirc clang và can b, clang viên vi phm. 

6.2. Cci quan thyc hin 

- C.p üy các TCCS clang thuông xuyCn don dc, kim tra, giám sat vic thrc 
hiên Kêt luân s 01 -KL/TW và K hoach thuc hiên Kt 1un s 01 -KL/TW cüa 
Ban Thithng viii Dâng üy KhM, bâo darn thrc hin nghiêm tCic vic h9c tip, lam 
theo Bác và trách nhim nêu gining cüa can b, clang viên, nh.t là ngui dimg d.u. 

- Uy ban Kim tra Dâng üy Khi tham muu Ban Thuèng vi Dâng üy Khéi 
trong cong tác kim tra, giám sat, các d.p u' cc sâ tir kim tra, giárn sat cp mInh 
vic to chüc thc hin và k& qua h9c t.p và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong 
cách H ChI Minh g.n vâi các nghj quy& Trung i.rang ye xây dirng, chinh &n 
Dáng và các quy djnh cüa Dàng v trách thim nêu guong. Qu IV hang näm hoàn 
thành xay dirng k hoach cüa näm k tip; báO cáo Ban Thu&ng vi Dâng üy Khôi 
kê hoach và kt qua thirc hin. 

- Ban Dan vn - Ni chInh chü tn, phi hcip vOi Uy ban Kim tra Dãng üy 
Khi tham mini Ban Thumg vi Dàng üy Khi xây dirng kê hoach tang cung chi 
dao, day  manh  dâu tranh phông, chOng quan lieu, tham nhüng, tiêu circ, lang phi. 
Qu IV hang näm hoàn thành xây dmg ké hoach cüa nAm kê tiêp; báo cáo Ban 
Thrning vii Dâng üy Khi k hoach và kt qua thirc hin. 

7. Ti chile so kt, ting kt thuc hiên Chi thj s 05-CT/TW vã Kt Iun 
sôOl-KLITW 

7.]. Ni dung thy'c hiçn 

T chüc so k&, thng kt d dánh giá vic thiic hin Chi th s 05-CT/TW, 
Kt lu.n s 01-KL/TW, lam rô nhtng k& qua dat  duqc,  han  ché và nguyen nhân, 
rut ra bai bce kinh nghim, d xut phuong huàng, thim vi và giái pháp nhäm 
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nâng cao chit luong, hiu qua h9c t.p và lam theo tii tithng, dao  dirc, phong cách Ho 
ChI Minh; khen thu&ng, biêu duong, dng viên kjp thai nhüng mO hInh hay, các 
din hinh tiên tin, t.m guong tiêu biêu. 

7.2. Co' quan thy'c hin 

- Ban Tuyên giáo Dãng u Khi huâng dn xây dirng báo cáo htng nãm và 
huing dn vic so kt Kt lun so 01-KL/TW, tong kêt Chi thj so 05-CT/TW. 
Tham muu giñp Ban Thutmg vii Dáng üy Khi chi do, chü trI so kêt 03 nãm thrc 
hin Kt lun s 01-KL/TW vào qu II näm 2023, tong kêt 10 nàm thrc hin Chi 
thi s 05-CT/TW vào qu I näm 2026, k& hcip biu duang nhüng tam gucng ngu'Yi 
tOt, vic tot trong h9c tp và lam theo tu tu&ng, do dirc, phong cách cüa Bác. 

- Cp üy các TCCS dáng báo cáo kêt qua thirc hin hang näm theo Kê hoach 
cüa Ban Thu'ng viii Dáng üy Khôi; két hçp biêu dixo'ng nh&ng tam guo'ng ngui 
t&, viêc t& trong hçc tp và lam theo tu tuO'ng, do düc, phong cách cüa Bác. 

Ill. TO CHUC THIXC HIN 

1. Viêc lãnh do, chi do to chüc thrc hin Kt 1un s 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 cüa B ChInh tn, duçyc trin khai thirc hin trong toàn Dáng bô Khi. 
Cp üy các TCCS dãng, nht là ngui dirng d.0 nêu cao vai trô tiên phong, guong 
mu trong h9c tp và lam theo tu tu&ng, do düc, phong cách H ChI Minh. 

2. Can cir K& lun s 01-KL/TW và kê hoach  cüa Ban Thung vii Dâng üy 
Khi, cp üy các TCCS dàng xây dung K hoach t chüc thrc hin vic h9c tp Va 
lam theo tu ttthng, dio dirc, phong cách H ChI Minh co quan, dcm vj, doanh 
nghip nghiêm tüc, thiêt thrc, hiu qua. Trong qua trInh thirc hin, nu có vn d 
phát sinh, d nghj thông tin kjp thi v Ban Tuyên giáo Dáng üy Khi d ph& hop 
xu l, báo cáo Ban Thu?mg v11 Dãng üy Khi xem xét, quyt djnh./. 

Ncyi nhân: 
- Ban Thung vi Tinh u' (dê b/c), 
- Ban Thung vi Dàng Uy Khôi, 
- Các d/c Uy viên BCITI Dãng b Khôi, 
- Các TCCS dãng trtic thuc, 
- Các c quan tham muu, giüp vic Dãng iiy Khôi, 
- Các doàn the thtic Khôi, 
- Luu. 

T/M BAN THTX()NG vJ 
PHOBiTHI.X 
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