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* 
So 11-HD/DUK 

HIJNG DAN 
H9c tp Chuyên dê toàn khóa nhim k Dii hi XIII cüa Bang 

"H9c tp và lain theo tir tirô'ng, dio dfrc, phong cách Ho ChI Minh ye chI 
ttr lire, tir ctthng va khát vçng phát triên dat niroc phôn vinh, hnh phüc" 

Thirc hin Kê hoach 13-KHITU ngày 10/6/2021 cüa Ban Thu&ng vi1 Tinh 
üy, Hi.thng dn so 16-HD/BTGTW ngây 27/7/2021 cüa Ban Tuyên giáo Trung 
ucrng hurng dn h9c t.p Chuyên dê toàn khóa nhim k' Di hi XIII cüa Bang 
"HQc tçp và lam theo tu twang, dtio thc, phong cách Ho ChI Minh ye j chI t ly'c, 
t' cuzmg và khOt vng phát triên dat ntró'c phOn vinh, hgnh phzc "(sau day gi tAt 
là Chuyên dê toàn khóa), Ban Thumg vii Dâng ñy Khôi huó'ng dan h9c tap toàn 
khóa nhu sau: 

I. MJC filCH, YEU CAU 

1. To sr thng nht trong t chüc, h9c tap, tuyên truyn Chuyên d toàn 
khóa, lam cho can b, dâng viên, ngithi lao dng nhn.thirc sâu sAc ni dung tu 
tithng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh ye chj tir 1xc, tr cu&rig, khát vçng phát 
triên dat nithc phôn vinh, hanh  phüc; dông thai hiêu rO trách nhim, nghia vii trong 
hoc tap, lam theo và nêu guang ye chI tir lirc, tir ci.thng, k.hát vQng xây dimg Va 
phát triên ca quan, dcm vj, doanh nghip mInh trong sach,  vttng  manh  toàn din, 
gop phân thuc hin thAng igi Ngh quyêt Dai  hi XIII cüa DAng và nghj quyêt dai 
hi dAng b các cap. 

2. Các cp üy, th chüc dãng và doàn th thuc Khi cAn cr Hu&ng dn nay 
dê tO chirc triên khai thirc hin Chuyên dê toàn khóa, gAn vth vic thrc hin các 
muc tiêu, nhim vii cüa Ca quan, dan vj mInh; xác djnh rô vai trO, trách nhim, noi 
dung, phucmg thrc, thi gian thirc hin; tang cu&ng kiêm tra, giám sat, bào dAm 
th?c hin nghiêm tüc, trit de khäc phiic bnh hInh thüc, tao  bi.thc chuyên biên tIch 
cuc, manh  me trong h9c tsp, lam theo Bác vA nêu guang cüa cAn b, dAng viên, 
nhât là nguii dirng dâu ye chi tir içrc, tir cung, khát v9ng phát triên dat nuc 
phOn vinh, hanh  phiic. 

II. NQI DUNG, HINTI THIJ'C TO CH1J'C 

1. Ni dung, tài liu hyc tp 

1.1. Ni dung 

Hpc tip, quán trit Chuyên d toàn khóa tp trung vào mt s ni dung ccy 
bàn sau: 
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- Nhftng ni dung co bàn cüa tu tuó'ng, dao  dirc, phong each Ho Chi Minh 
ye chI tu 1irc, tu ciing và khát vong phát trin dt nuéfc phôn vinh, hanh  phüc; 

- ' nghia 1 14n, thuc tin cña tu tuâng, do dirc, phong each H Chf Minh 
ye chI tr içrc, tii cuông và khát vong phát trin d.t nuâc phôn vinh, hanh  phüc; 

-Met s giãi pháp d.y manh  hoc t.p và lam theo tu trning, dao  thrc, phong 
cách Ho .Chi Minh ye chI tu luc, tir cuè'ng và khát vQng phát triên dat nuoc phôn 
vinh, hnh phiic; nâng cao trách nhiêm neu guo'ng cüa can b, dàng viên, nhât là 
ngiiôi dirng dâu ye vic hçc tp và lam theo Bác. 

Thông qua vic hçc tsp, quail trit chuyên d, khoi dy rn.nh me tinh thin 
yeu nii&c, chI chI tu lirc, tu curng va khát v9ng phát triên dat nuOc phôn vinh, 
hnh ph(rc, gop phân hin thrc hóa mic tiêu phát triên ma Dai  hi XIII cüa Dáng 
áâ xác djnh. 

1.2. Tài 1iu hpc Iip 

Tài 1iu "HQc tp và lam theo tu' twó'ng, dao d&c, phong cách H C'hIMinh 
ye j chI t 4c, ty' cu'ông và khát vçrng phát triên dat nu'ó'c phón vinh, hgnh phzc" 
(Tài lieu sinh hoat chi ho, doàn the, cc quan, dcii vj nám 2021 và toàn khóa). 

Cp üycác TCCS Dâng trtrc thuc ci th hóa Chuyên d toàn khóa cho phü 
hop voi nhiêrn VU CU the cua mirth, dua vao hoc tap va srnh hoat chi bô, doan the 
trong thim k3' 2021-2025; Chuyên de toàn khóa diông thôi là chuyên dê nàrn 
2021. 

2. Hlnh thfrc, thbi gian thirc hin 

2.1. TJ chá'c h9c tIp, quán 1rit, tuyên truyên 

- Hoàn thành vic t chüc bce tp va quán trit Chuyên dê toàn khóa trong 
qui IV näm 2021. 

- Tuyên truyn, ph bin Chuyên d toàn khóa gn vâi chuyên dê hang närn, 
k nim cáe ngày lê ló'n cüa dat nuo'c, các phong trào thi dua yêu nucc, nhim vii 
chInh trj cüa co' quan, don yj, doanh nghip th1rc hin xuyên suôt nhim k' Dii hi 
XIII cüa Dàng. 

Di mOi, da dtng hóa the hInh thirc tuyén truyn: tang cuô'ng sr diing các 
phuong thirc truyên thông mOi trên nen tang internet, mng xã hi; thông qua t9a 
dam, giao lixu, van hóa, van nghê, tuyen truyên rning, h thông báo cáo viên và 
tuyên truyên viên, các buôi sinh hoat chInh trj, nghe nói chuyn thñ sir,... 

2.2. T chá'c trin khai th,'c hin cdc n5i dung chuyên dê 

Các cp ñy, t chL'rc dáng va doàn th thuc Khi dua nOi  dung thirc hin 
Chuyên d toàn khóa vao kê hoach hoc tap va lam theo tu tuô'ng, do due, phong 
each Ho ChI Mirth toàn khóa va tmg nãm. Kêt qua thirc hin chuyên dê là mt ni 
dung trong báo cáo ket qua thuc hin kê hoach he t.p và lam theo tu tithng, dao 
due, phong each Ho ChI Minh. 

Mi can bO,  dàng vien, ngrthi lao dng dua ni dung thc hin Chuyên d 
toàn khóa vao kê hoch hc t.p và lam theo tu tung, dao  dirc, phong each Ho ChI 
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Minh; kt qua thc hin Chuyên d toàn khóa là mt ni dung trong báo cáo kt 
qua thrc hin ké hoch hçc tp và. lam theo tu tu&ng, dto due, phong each Ho ChI 
Minh. 

2.3. Du'a ni dung Oiuyên d toàn k/zóa tró' thành ,,5i dung sin/i /,oit 
chuyên d thwô'ng Icj) cith chi b3 

Trong sinh hoat chi b, djnh kS'  to ehirc sinh hot Chuyên d toàn khóa, lien 
h, gn vài thrc hin thim vi chInh trj cüa chi b và dãng viên trong chi b. 
Hang 11am, mi chi b và trng dãng viên 1ira chçn mt so ni dung cüa Chuyên dê 
toàn khóa d to chuc triên khai the hin hiu qua. 

III. TO CH1C THVC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Dãng üy Khé,i cung cAp tài lieu h9c tp chuyên d toàn 
khóa thim kS' Dai hi XIII cüa Dàn; theo döi, don doe, huâng dan các TCCS 
Dãng trirc thuc triên khai h9c tp và tong hqp báo cáo theo quy djnh. 

2. Các TCCS Dãng tr11c thuc to chirc tot vic triên khai, thirc hin các ni 
dung Chuyên dê toàn khóa. 

- Tang cung sir lãnh do, chi dao,  phát huy vai trô cüa cAp üy trong vic t 
chirc triên khai h9c tp và lam theo các ni dung cüa Chuyên dê toàn khóa. 

- Hu&ng dn các chi b trrc thuc, can b, dàng viên thçrc hin nghiêm tác 
các ni dung thc hin Chuyên dê toán khóa theo Huóng dan nay.. 

- Thu&ng xuyên kim tra, don dc vic t ehüc thirc hin, dánh giá vic thirc 
hin Chuyên dê toàn khóa gàn vâi thrc hin nhim vi chInh tr cüa co quan, dan 
vi, doanh nghip. 

- Tng hçTp kt qua thirc hin vào báo cáo hang näm, báo cáo so' két, tng kt 
theo quy djnh. 

Trong qua trinh thrc hin chuyên d& có vAn d gl phát sinh, d nghj cAp üy 
các TCCSD trirc thuc thông tin kjp thai vOi Ban Th.thng v1i Dang üy Khi (qua 
Ban Tuyên giáo Dãng üy Khôi),I. 

Nainhân:  
- Ban Thng vii Tinh Ciy (dê b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Các TCCS dãng trjc thuc, 
- Lu'u VP,BTGDUK. 
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