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KẾ HOẠCH 
tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng 
 và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về học tập Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế 
hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung cơ bản, giá trị 
to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề 
xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hằng năm và Chuyên đề năm 2020.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên 
góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức học tập, quán triệt sâu kỹ Chuyên đề năm 2020 bảo đảm thiết thực, 
hiệu quả, tránh hình thức. 

- Triển khai Chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện kế hoạch, chương trình 
hành động của cấp mình, nhất là việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn 
đề bức xúc, nổi cộm còn tồn đọng, tiếp tục giải quyết trong năm 2020 để chỉ đạo tổ 
chức thực hiện đạt hiệu quả; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy 
định của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và 
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP,  

1. Nội dung học tập, liên hệ 

- Tổ chức học tập, sinh hoạt sâu kỹ Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự 
tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các 
biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”; tham 
lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói 
một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, 
trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. 

- Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp lựa 
chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề 
giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, khóa XII), Quy định số 08-QĐ/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”; 
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị 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; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị 
về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú 
ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. 
Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung Chuyên đề năm 
2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Sau học tập, nghiên 
cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, liên hệ bản thân và đề ra 
phương hướng phấn đấu… 

2. Đối tượng, tài liệu học tập, kinh phí  

2.1. Đối tượng 

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động 
trong Đảng bộ Khối. 

2.2. Tài liệu học tập 

- Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” do Ban Tuyên giáo 
Trung ương biên soạn và phát hành.  
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- Sách tham khảo: (1) Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; (2) Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 
Sự thật phát hành. 

- Nội dung Chuyên đề năm 2020 trích đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng  
ủy Khối Bình Thuận, tại mục: Tài liệu - Tài liệu tuyên truyền - Chuyên đề năm 
2020 để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác, sử dụng. 

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN  

1. Tổ chức học tập 

Các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tổ 
chức học tập bằng các hình thức phù hợp tại chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 
(kể cả các đồng chí chưa tham gia Lớp do tỉnh tổ chức); báo cáo viên là đồng chí 
bí thư chi, đảng bộ. 

* Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2020. 

2. Tuyên truyền 

- Các cấp ủy cơ sở căn cứ tài liệu học tập nội dung Chuyên đề năm 2020 để 
phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và xuyên 
suốt cả năm 2020.  

- Sau học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền 
rộng rãi trong nhân dân về các nội dung của Chuyên đề, vận động quần chúng tích 
cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Chuyên đề năm 2020. 

3. Xây dựng kế hoạch triển khai và cam kết thực hiện 

3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai 

- Cấp ủy lựa chọn đưa vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 và Nghị 
quyết Đại hội Đảng cấp mình những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến 
nội dung của Chuyên đề 2020 và tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chương trình hành động 
số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương 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”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 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”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội 
đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.  

- Các chi bộ, đảng bộ thảo luận kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
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mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước 
tới nay.  

3.2. Cam kết thực hiện 

- Sau học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020, mỗi cán bộ, đảng viên (trừ 
đảng viên miễn sinh hoạt) liên hệ bản thân, xây dựng bản cam kết thực hiện 
Chuyên đề năm 2020, gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm 
điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2019; gắn với nội dung thực hiện các nghị 
quyết, quy định của Đảng để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo bằng những 
việc làm, công việc cụ thể; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Chú 
trọng việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp.  

- Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng. Kết quả 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề 
năm 2020 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại 
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. 

- Thời gian nộp bản cam kết năm 2020: Hoàn thành trong tháng 02/2020.  

- Đảng ủy Khối sẽ gửi Mẫu cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và của 
cán bộ, đoàn viên, hội viên (chưa là đảng viên) để triển khai thực hiện (sau khi có 
hướng dẫn của Tỉnh). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy cơ sở căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện; đồng thời, gửi kế hoạch và báo cáo kết quả học tập Chuyên đề năm 2020 về 
Đảng ủy Khối trước ngày 20/3/2020. 

2. Các đoàn thể Khối căn cứ hướng dẫn của đoàn thể cấp trên tổ chức học 
tập, tuyên truyền, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo Chuyên đề năm 2020 phù hợp với đối tượng cụ thể; báo cáo kết quả tổ chức 
học tập tuyên truyền về Đảng ủy Khối trước ngày 20/3/2020. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề năm 
2020 cho Ban Thường vụ Đảng ủy để kịp thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,         
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban và đoàn thể trực thuộc, 
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu Văn phòng, Ban TGDV.Loan 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên 
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