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KẾ HOẠCH 
Học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị, chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 

phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng,  

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

      

 Căn cứ Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 03-12-2018  của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Điện Biên; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 02-01-2019 của Đảng ủy Dân 

Chính Đảng về Học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị, chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh". 

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xây dựng Kế hoạch học 

tập chuyên đề  năm 2019 với các nội dung sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích  

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động viên, công chức, 

viên chức và người lao động, thực hiện phong cách lãnh đạo của người đứng đầu 

các phòng, tổ chức, đơn vị trong việc "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát 

huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh". 

Tiếp tục gắn với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương  4 

khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số 

vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

dân, do dân, vì dân củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. 

 2- Yêu cầu  

Tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục có hệ thống các nội dung 

chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CBCC, VC và người 

lao động học tập và làm theo. Đồng thời, đưa việc “Học tập và làm theo tư 
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hành 

động, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của các cấp ủy 

Đảng; đưa nội dung học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt định 

kỳ của Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc; gắn việc học tập và làm theo với các cuộc 

vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 

II- NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ 

yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 

1.1- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 

- Thành phần: Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các 

Chi bộ trực thuộc, đảng viên, CBCC, VC và người lao động Sở TT&TT. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ.  

- Thời gian: Hoàn thành trong quí I/2019. 

- Chủ trì: BCH Đảng bộ Sở TT&TT. 

Tài liệu quán triệt: Sách "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy 

dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" của Ban Tuyên giáo Trung ương do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự 

thật xuất bản tháng 01/2019 

1.2- Tổ chức sinh hoạt định kỳ, chuyên đề  

- Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc, cơ quan, các tổ chức đoàn thể đưa việc 

“Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội 

dung sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Chủ động lựa chọn các nội dung học tập và 

làm theo cho phù hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu 

hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ 

trong sạch, vững mạnh. 

- Tài liệu học tập: Đảng ủy đăng ký mua tài liệu, chuyển đến 100% Chi bộ 

trực thuộc, đảng viên hoặc nội dung hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển 

khai tại bản tin "Sinh hoạt Chi bộ", có liên hệ phù hợp với thực tế địa phương, 

đơn vị. 

+ Chủ trì: BCH Đảng bộ Sở TT&TT, Chi bộ trực thuộc. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 
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1.3- Xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác 

- Các đồng chí cấp ủy viên đưa nội dung tu dưỡng, rèn luyện của bản thân 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thực hiện gắn 

với ý thức xây dựng tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 

nhân dân theo chuyên đè năm 2019 và Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 

của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt các cấp vào dịp kiểm điểm cuối năm. 

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động căn cứ 

vào nội dung chuyên đề năm 2019 và chức trách, nhiệm vụ được giao, đăng ký 

công việc làm theo cụ thể, cam kết thực hiện trong năm 2019. Chú ý những mặt 

còn hạn chế của bản thân để khắc phục, đề ra giải pháp, thời gian hoàn thành 

công việc  để cuối năm báo cáo với chi bộ, cơ quan. Lấy kết quả thực hiện các 

nội dung đã đăng ký làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đánh giá 

đảng viên cuối năm.   

+ Chủ trì: BCH Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. 

+ Thời gian hoàn thành: Quí I/2019. 

 2- Thực hiện quy định, quy chế làm việc; rà soát, bổ sung, chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ 

 Tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công 

vụ theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, có tính khả thi. Tăng cường 

theo dõi, giám sát và có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm trong 

việc thực hiện chuẩn mực đạo đức. 

 + Chủ trì: BCH Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

 + Thời gian hoàn thành: Hoàn thành việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo 

đức trong tháng 3/2019. 

 3- Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 

năm 2019   

 Căn cứ các nội dung Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 03/12/2018 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 02/01/2019  của Đảng 

ủy Dân chính đảng, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2019 phù hợp với đặc thù của cơ quan, đảm bảo 

tính thiết thực, hiệu quả. 

 + Chủ trì: Ban Giám đốc Sở, Chi bộ Thanh tra -  Báo chí Xuất bản. 

 + Thời gian: Thường xuyên trong năm. 

 4- Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng   

Đảng ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2019 định kỳ 6 tháng, 01 năm đánh giá kết quả  

thực hiện, kết hợp biểu dương những tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là dịp 
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Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5) hoặc gắn với ngày Kỷ niệm 

quan trọng của cơ quan, đơn vị.  

 + Chủ trì: BCH Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

 + Thời gian: Thường xuyên trong năm. 

5- Công tác kiểm tra, giám sát 

Đảng ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 

chuyên đề 2019 vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 gắn với việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về Tăng cường xây dựng, chính đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 

những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với các Chi bộ 

trực thuộc.  

+ Chủ trì: BCH Đảng bộ, UB Kiểm tra Đảng ủy. 

 + Thời gian: Thường xuyên trong năm. 

 III- TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1- Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, BCH Công đoàn, BCH Đoàn 

Thanh niên triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổ 

chức cho đảng viên, CBCC, VC đăng ký học tập và làm theo Bác. Việc đánh giá 

cán bộ cuối năm, tổng kết năm, bình xét khen thưởng các danh hiệu trên cơ sở, 

xem xét nội dung thực hiện việc rèn luyện tu dưỡng “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

2- Cơ quan, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, các Chi bộ trực 

thuộc căn cứ Kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung tại Chi bộ, tổ chức sinh hoạt 

định kỳ hằng tháng tại các Chi bộ, tổ chức đoàn thể.  

3- Các đảng viên, CBCC, VC nghiên túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn 

trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh"./. 

 Nơi nhận: 
- Đảng ủy DCĐ tỉnh (b/c), 

- Ban Tuyên giáo - ĐU DCĐ tỉnh, 

- Sở Nội vụ, 

- BCH Đảng bộ, 

- Các Chi bộ trực thuộc, 

- BCH Công đoàn, 

- BCH Đoàn Thanh niên, 

- Các phòng chuyên môn, 

- Trung tâm CNTT&TT, 

- Lưu: ĐU, VT. 

  

T/M ĐẢNG ỦY 
PHÓ BÍ THƯ 

  

 

 

Nguyễn Hùng Cường 

 


