
Mẫu 1 
                                                                                       (Gợi ý Kế hoạch dành cho người đứng đầu) 

(1)……………………………… 
…………………………………… 

* 

      ……….., ngày      tháng      năm 2017 

KẾ HOẠCH 
CÁ NHÂN GƯƠNG MẪU  

 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, 
chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”  

 

Họ và tên:……………………………………………………………………… 

Chức vụ:……………………………………………………………………… 

Đơn vị công tác:………………………………………………………………. 

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017:“Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tôi đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu 

như sau: 

1. Gương mẫu trong học tập 

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2017: ……………………………. 

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có): ……………………….. 

2. Gương mẫu trong làm theo 

a/ Trực tiếp cùng với Chi ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2017 

của Chi bộ và gương mẫu, chủ trì triển khai, thực hiện (Liên hệ cụ thể theo 05 nhóm 

công việc tại phần hai, tài liệu Chuyên đề năm 2017): ……………………………… 

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm bản thân 

cần tu dưỡng, gương mẫu trong nhiệm vụ này tại địa phương, đơn vị mình): ………  

 (Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để 
chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát) 

Người xây dựng kế hoạch 
       (Ký và ghi rõ họ tên) 

---------------------- 

(1) Người đứng đầu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; người đứng đầu chưa phải 
là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và đơn vị mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mẫu 2 
                                                  (Gợi ý đăng ký cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức) 

 
(1)……………………………… 

…………………………………… 
* 

      ……….., ngày      tháng      năm 2017 

 
KẾ HOẠCH 

CÁ NHÂN TỰ GIÁC  
 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, 

chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 
 

Họ và tên:……………………………………………………………………… 

Là (đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức): ……………………………….. 

Đang sinh hoạt tại chi bộ (hoặc đơn vị công tác): ……………………………. 

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2017, tôi đăng ký kế hoạch tự giác 

thực hiện như sau: 

1. Tự giác trong học tập  

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2017:……………………………….. 

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có): ………………………….. 

 2. Tự giác trong làm theo 

a/ Tự giác thực hiện tốt những việc theo kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2017 

của Chi bộ (Liên hệ cụ thể gắn với vị trí công tác của mình): ……………………… 

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm của bản thân 

cần tu dưỡng, rèn luyện trong nội dung này tại địa phương, đơn vị): …………… 

(Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để 
chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát) 

 
 

Người xây dựng kế hoạch 
     (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

---------------------- 

(1) Nếu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; chưa là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và  
đơn vị minh. 

 


