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KẾ HOẠCH 

thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị; 
 Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 
----- 

 
Căn cứ Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU, ngày 09/10/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị  
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.  

 - Giúp nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí 
Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam; điều kiện, tiêu chuẩn được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên,... cho quần chúng ưu 
tú, đảng viên dự bị, trên cơ sở đó mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn 
luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên chính thức, xứng 
đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 - Cập nhật thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng 
chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề cấp bách, mang tính 
thời sự. 
 - Việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt phải nghiêm túc, đúng chương 
trình, thời gian theo quy định. 

 II.  NỘI DUNG 

 1. Tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý 
luận và thực tiễn mới, giáo dục lý luận chính trị qua các ngày kỷ niệm lớn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng; triển khai học tập và tuyên truyền kịp thời, sâu rộng Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội 
đại biểu toàn quốc thứ XIII của Đảng khi có hướng dẫn của cấp trên; tổ chức thông 
tin những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra và những vấn đề chính trị, 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong và ngoài nước.   
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- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, 
triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.   

- Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với các ngày lễ kỷ niệm lớn, như: 
30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021); Ngày Quốc khánh 2/9; Ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
19/5; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam… bằng các hình thức 
phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

 - Cơ quan thực hiện: 

 + Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối, 

 + Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

2. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 
của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 
các văn bản chỉ đạo của tỉnh gắn với các phong trào thi đua, hoạt động, các ngày lễ 
lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành:  

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu theo Quy 
định số 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; 
Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 
XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Xây dựng kế 
hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ, các 
tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả 
công tác tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục bổ 
sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức 
công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và người lao động các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức. Quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng 
gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và 
làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 
của các thế lực thù địch, phản động.  
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  - Cơ quan thực hiện: 

 + Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối, 

 + Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2021. 

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực 
tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính 
trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; 
Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 
đó chú trọng việc tổng kết thực tiễn và dự báo, định hướng thời gian tới.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 
của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ 
động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục 
tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ 
vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan 
điểm sai trái, thù địch. 

 - Cơ quan thực hiện:  

 + Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối,  

 + Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

 4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị 

      - Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm 
của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư (khóa XIII). 

- Thực hiện tốt việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối 
tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 
theo hướng tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp tổ chức học tập và đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi cuối khóa theo hướng học 
viên tự học tập, tự nghiên cứu, rút ngắn thơi gian đến lớp nhưng vẫn đảm bảo nội 
dung, chương trình của lớp học. 

+ Đối với lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng: Dự kiến tổ 
chức 03 lớp, trong đó có 01 lớp cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng. 



  4 

  

        + Đối với lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Dự kiến tổ 
chức 02 lớp. 

 - Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối, 

         - Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện 
nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị; Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính 
trị phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời cử 
đảng viên, quần chúng tham dự các lớp học khi có thông báo triệu tập của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối. 

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các 
ban, Văn phòng Đảng ủy Khối triển khai thực hiện./.   

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (b/c)  
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
 
 
 

           Phạm Thị Tố Loan          
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