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KẾ HOẠCH 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước  

phồn vinh, hạnh phúc, năm 2021 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 06/8/2021 của Đảng ủy Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về triển khai quán triệt, thực hiện 

chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng 

và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc”. 

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai, thực 

hiện, cụ thể nhƣ sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 

lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng khát vọng phát triển đất nƣớc phồn 

vinh, hạnh phúc. 

- Lựa chọn, đƣa nội dung chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của 

Đảng vào chƣơng trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế Đảng 

ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền những gƣơng tiêu biểu, điển hình trong học tập 

và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách 

nhiệm; năng động, sáng tạo, đoàn kết xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các 

đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

2- Yêu cầu  

- Ngƣời đứng đầu Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác 

nêu gƣơng trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.  

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dƣơng 

nhân rộng điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận 

điệu xuyên tạc cảu các thế lực thù địch. 
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 - Tổ chức, triển khai “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn 

vinh, hạnh phúc” nghiêm túc, tránh qua loa, hình thức. Lấy kết quả học tập là 

một trong những nội dung kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại bình xét thi 

đua, khen thƣởng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. 

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1- Tổ chức học tập, quán triệt 

Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại 

hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc 

phồn vinh, hạnh phúc”. Gắn với Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của 

BCH TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, 

chạy quyền" gắn với tăng cƣờng nhận diện những biểu hiện suy thoái về tƣ 

tƣởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 

hóa" trong nội bộ. 

Đồng thời, lồng ghép quán triệt triển khai các Quy định của BCH TW và 

Nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị
1
; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025
2
...  

+ Thời gian: Tháng 9/2021 

+ Chủ trì: Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Báo cáo viên: Đồng chí Bí thƣ Đảng ủy, Giám đốc Sở hoặc mời báo 

cáo viên triển khai học tập đảm bảo hiệu quả. 

2- Tổ chức sinh hoạt định kỳ, chuyên đề 

Căn cứ vào chuyên đề toàn khoá, Đảng ủy thực hiện và gợi ý chủ đề sinh 

hoạt định kỳ hoặc chuyên đề để các Chi bộ trực thuộc, các phòng chuyên môn, 

các đoàn thể trong cơ quan nghiên cứu, thảo luận, học tập, vận dụng vào công 

tác tham mƣu xây dựng chƣơng trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực: 

                                                 
1
 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH TW về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

Đảng”; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH TW về “Thi hành điều lệ Đảng”; Quyết định số 23-

QĐ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Ban hành quy chế công tác dân vận hệ thống chính trị”; Nghị 

quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong 

tình hình mới”. 
2
 Nghị quyết số 19-NQ/ĐUK ngày 12/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 

08-NQ/TU ngày 15/7/2021 về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác nội chính và phòng chống tham 

nhũng, lãnh phí giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/7/2021 về phát triển sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10-

NQ/TU, ngày 29/7/2021 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030;  

Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/7/2021 về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 định hƣớng đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 

29/7/2021 về cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030. 
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- Những nội dung cơ bản của tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc. 

- Ý nghĩa lý luận thực tiễn của tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh 

phúc. 

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất 

nƣớc phồn vinh, hạnh phúc. Nâng cao trách nhiệm nêu gƣơng của Đảng viên, 

nhất là ngƣời đứng đầu về học tập và làm theo Bác. 

Ngoài ra, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của Trung ƣơng, của 

tỉnh, các Chi bộ trực thuộc, các phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông 

tin và truyền thông lựa chọn nội dung trọng tâm lựa chọn nội dung sinh hoạt 

chuyên đề. Trong đó chú trọng việc thảo luận, trao đổi về các biện pháp, giải 

pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đƣợc giao liên quan đến chuyên đề năm 

2021 học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.  

+ Chủ trì: Bí thƣ Đảng ủy; Bí thƣ Chi bộ; Trƣởng các phòng chuyên môn; 

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông. 

+ Thời gian: Bí thƣ Đảng ủy; Bí thƣ Chi bộ; Trƣởng các phòng chuyên 

môn; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông chủ động bố trí 

sắp xếp lịch sinh hoạt. Khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề mời đại diện Đảng ủy 

cấp trên dự nắm tình hình và chỉ đạo 

Tài liệu “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh 

phúc” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 do Ban 

Tuyên giáo TW chủ trì biên soạn) 

3- Xây dựng Kế hoạch, cam kết thực hiện  

Đảng ủy tổ chức cho Đảng viên, CBCC, VC và ngƣời lao động xây dựng 

Kế hoạch cá nhân “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh 

phúc”.  

Nội dung đăng ký cụ thể, rõ ràng, sát với chức trách nhiệm vụ đƣợc giao 

theo mục 3 phấn II Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 06/8/2021. 

+ Triển khai thực hiện: Đảng viên, CBCC, VC, ngƣời lao động  

+ Thời gian hoàn thành: Sau khi Đảng ủy tổ chức Hội nghị triển khai 

quán triệt học tập chuyên đề năm 2021 và từng năm tiếp theo (bản đăng ký và 

cam kết thực hiện của cá nhân đƣợc lƣu tại chi bộ nơi sinh hoạt để theo dõi, giúp 

đỡ thực hiện. Đồng thời, sao 01 bản gửi Đảng ủy). 

4. Công tác tuyên truyền 

4.1. Tăng cƣờng công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ 

quan có liên quan định hƣớng, hƣớng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn 
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phẩm báo chí, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở duy trì các 

chuyên trang, chuyên mục và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội 

dung chủ yếu “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh 

phúc”. 

- Tập trung tuyên truyền các gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân, 

điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ 

chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua, yêu nƣớc. Kịp thời phát hiện 

các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gƣơng điển hình tiên tiến trong học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dƣơng, lựa chọn 

và nhân rộng trong Đảng bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của 

các thế lực thù địch, phản động cơ hội... Công tác tuyên truyền cần gắn với các 

ngày lễ lớn của đất nƣớc, của tỉnh tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học 

tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng 

cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

- Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Xây dựng Kế hoạch xuất bản 

ấn phẩm “Thông tin và Truyền thông Điện Biên” phải có nội dung về “Học tập 

và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

+ Tham mưu thực hiện: Phòng Báo chí - Xuất bản chủ trì, theo dõi công 

tác tuyên truyền về “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, tham mƣu cho Ban Giám đốc 

Sở nội dung hƣớng dẫn tuyên truyền tại Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng. 

+ Thời gian thực hiện: Thƣờng xuyên 

4.2. Tổ chức các hoạt động tọa đàm, kể chuyện gắn với chủ đề “Học tập 

và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 

cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc” trong dịp Kỷ 

niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng Quốc khánh nƣớc Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Chủ trì: Đảng ủy Sở TT&TT 

+Triển khai thực hiện: Các chi bộ trực thuộc sƣu tầm, lựa chọn 1-2 câu 

chuyện hoặc tiết mục văn nghệ để giới thiệu trong buổi tọa đàm, sinh hoạt 

chuyên đề về học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

5 - Các tổ chức đoàn thể 

 Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung đẩy 

mạnh giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức qua các ngày kỷ niệm lớn và tổ 

chức phát động các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong đoàn 

viên phù hợp với điện của cơ quan, đơn vị góp phần tạo sức lan tỏa trong xã hội. 

Đồng thời, chủ trì nghiên cứu, đăng ký mô hình “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (nhƣ “Hết việc không hết giờ”; “Hăng hái, 
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thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ”; "Cán bộ công chức, viên 

chức Sở Thông tin và Truyền thông gần gũi, tôn trọng, có trách nhiệm với nhân 

dân; đoàn kết, hợp tác, kỷ cƣơng, tận tụy nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ đƣợc giao"; thực hiện "4 xin: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin 

phép" và "4 luôn: Luôn mỉm cƣời, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp 

đỡ"; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”... ). 

6- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương 

- Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị tăng cƣờng công tác 

quán triệt, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, cam kết cá nhân đã 

đăng ký gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lƣợng đảng viên, viên chức, ngƣời lao 

động hằng năm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trƣờng hợp thiếu tinh thần 

trách nhiệm trong công việc, vi phạm đạo đức công vụ. Ngăn chặn và đẩy lùi sự 

suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện, kết hợp biểu dƣơng, khen thƣởng những 

tấm gƣơng trong việc “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, 

hạnh phúc” theo định kỳ hoặc gắn với ngày của kỷ niệm quan trọng của cơ 

quan, đơn vị. Quí IV hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng Kế 

hoạch của năm tiếp theo và báo cáo kết quả với cấp có thẩm quyền theo quy 

định. 

 + Triển khai thực hiện: Các Chi bộ trực thuộc; phòng chuyên môn, 

Trung tâm CNTT&TT. 

 + Thời gian: Thƣờng xuyên  

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

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

đảng viên, CBCC, VC đăng ký việc làm theo cụ thể, cam kết thực hiện, chú ý 

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

thành công việc. Đồng thời, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng (trƣớc ngày 10/6), 

01 năm (trƣớc ngày 25/11). 

Việc đánh giá xếp loại đảng viên, CBCC, VC hàng năm, bình xét khen 

thƣởng các danh hiệu trên cơ sở, xem xét nội dung thực hiện việc rèn luyện tu 

dƣỡng “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, 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 tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng 

tháng hoặc chuyên đề tại các Chi bộ, tổ chức đoàn thể.  

3. Các đảng viên, CBCC, VC nghiêm túc thực hiện kế hoạch “Học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng 

và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc”. 
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Trên đây là Kế hoạch “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn 

vinh, hạnh phúc” của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo - ĐU Khối CQ&DN tỉnh, 

- Đảng ủy, BGĐ Sở TT&TT, 

- Chi bộ trực thuộc, 

- Các phòng CM, 

- Trung tâm CNTT&TT, 

- Lƣu: VT, ĐU. 

 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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