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KẾ HOẠCH
Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “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"
hực hiện kế hoạch số 73-KH/Đ K ngày 19/12/2018 của Ban hường vụ
Đảng ủy Khối triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 về “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.”
hi bộ Sở hông tin và ruyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai
thực hiện học tập, quán triệt trong năm 2019 như sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. M c đ ch
iếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ hí
Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cam kết đăng ký làm theo thiết thực,
hiệu quả; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2019, góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm 2019 được UBND
ỉnh phê duyệt.
iếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực
hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Gắn việc thực hiện
làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết rung ương 4 (khóa XII) về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; uy định số 08- Đi/ W, ngày 25/10/2018 của Ban hấp
hành rung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
2. Yêu cầu
- hường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính
chủ động, phù hợp đặc thù của cơ quan, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ hí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận
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động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ
quan.
- ăng 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 hí Minh. hú trọng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương,
khen thưởng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP
1. Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “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".
1.1. Nội dung
hi ủy, Ban Giám đốc phối hợp cùng B H Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức
quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn
vị học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2019 về “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".
1.2. Phương thức, thời gian tổ chức học tập
Lớp do hi bộ cơ sở tổ chức:
hi ủy hi bộ tổ chức việc học tập chuyên đề năm 2019 về “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".
Đối tượng tham gia học tập gồm:
+ Toàn thể cán bộ, đảng viên (trừ các đồng chí đã tham dự lớp do Tỉnh ủy và
Đảng ủy Khối tổ chức) và quần chúng, người lao động của cơ quan Sở
&
và
đơn vị trực thuộc.
+ Đoàn viên, Hội viên của các Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.
- Thời gian: 01 buổi.
- Thời hạn thực hiện: trước ngày 20/02/2019.
- Báo cáo viên: là các đồng chí trong hi ủy được phân công.
1.3. Tài liệu học tập, tham khảo
- huyên đề năm 2019 về “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"
do Ban uyên giáo rung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ hí Minh
biên soạn và phát hành.
- huyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” do Ban uyên giáo rung ương biên soạn và phát hành.
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- Nghị quyết số 04-N / W ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành rung ương
Đảng ( 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 hoá" trong nội bộ”.
- Nghị quyết rung ương 7 khóa XII về “ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm
nhiệm.”
- uy định số 08- Đi/ W, ngày 25/10/2018 uy định 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 rung ương.
1.4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí bồi dưỡng báo cáo viên và kinh phí khác thực hiện theo quy định.
2. Một số nội dung thực hiện
2.1. Xây dựng kế hoạch công tác gắn với làm theo
- Chi ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn
đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn
trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của cơ quan, đơn vị
để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị.
- Gắn việc thực hiện huyên đề năm 2019 với việc thực hiện Nghị quyết
rung 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 rung ương 6 khóa XII “về tăng
cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình
mới”; Nghị quyết rung ương 7 khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;
về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; uy định 08- Đi/ W, ngày 25/10/2018
của Ban hấp hành rung ương khóa XII.
- Triển khai những nội dung học tập nêu trên tại các buổi sinh hoạt chi bộ định
kỳ hàng tháng và đánh giá tình hình thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ hí Minh với kết quả thực hiện các việc đã đề ra trong kế hoạch
học tập, làm theo và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; thảo luận đề
ra phương hướng phấn đấu. Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa
đàm, trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã triển khai học tập. riển khai các nội dung
học tập năm 2019 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, kết hợp với
các phong trào thi đua, các đợt sơ kết, tổng kết.
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3. Đăng ký làm theo đối với cá nhân
- Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019, từng cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực
hiện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá
trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách
lãnh đạo.
- rong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, từng cá nhân tự kiểm điểm nội dung
làm theo, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị; cấp ủy chi bộ cùng
Ban Giám đốc đánh giá kết quả làm theo công khai trong kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh
hoạt cơ quan, đơn vị mình; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
- Kết quả thực hiện “Đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” của cá nhân là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá,
phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.
4. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
hi bộ xây dựng kế hoạch học tập từ 3 đến 4 chuyên đề trong năm 2019 với
nội dung sinh hoạt theo 3 chuyên đề là: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát
huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân, có liên quan đến nhiệm vụ của đảng viên
và đơn vị đang thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Chi ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện kế hoạch học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ hí Minh năm 2019 đảm bảo thiết
thực, hiệu quả.
- Định kỳ 6 tháng và cuối năm xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả triển khai
thực hiện hỉ thị số 05- / W của Bộ hính trị và chuyên đề năm 2019 về “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" gắn với Nghị quyết số 04-N / W của
Ban chấp hành rung ương Đảng khóa XII, của hi bộ về Ban hường vụ Đảng ủy
khối.
- án bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm
tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ hí Minh năm 2019 để đạt kết quả cao.
Báo cáo kết quả học tập, bản cam kết rèn luyện tu dưỡng về hi ủy chi bộ
trước ngày 25/02/2019.
- hi ủy phân công đồng chí Trần Thị Xuân Thảo, hi ủy viên trực tiếp theo
dõi chỉ đạo việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo thời gian quy
định về Ban hường vụ Đảng ủy khối trước ngày 01/03/2019.
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rên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
hí Minh năm 2019 của hi bộ; trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ được điều
chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa theo hướng dẫn của Ban hường vụ Đảng ủy khối ./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối (b/c);
- Ban uyên giáo Đ K (b/c);
- ác đ/c trong hi ủy;
- ác Đảng viên hi bộ;
- Các tổ chức đoàn thể cơ quan;
- Các phòng, TTCNTT&TT;
- Lưu CB+VP.
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