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KE HOACH
thrc hin Kt 1un s 01-KL/TW cüa B ChInh trl khoá Xffl ye tiêp tiic
hiên CM thl s 05-CT/TW cüa B ChInh trj khoá XII ye "day mnh hçc tp
eo tir ttrö'ng, dio dfrc, phong cách Ho ChI Minh" giai don 2021 - 2025

'' S6
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Chuy4n

Thirc hin Kt 1un s 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 cia B ChInh trj v tip
tiic thirc hin Chi thj sO 05-CT/TW v "day manh h9c tp và lam theo tu tu&ng,
dao dirc, phong cách Ho ChI Minh" (sau day gçi ta't là Kêt lucn so 01-KL/TW) Va
K hoach s 58-KH/BTGTW ngày 27/8/202 1 cüa Ban Tuyên giáo Trung uo'ng
thirc hin K& lun s 01-KL/TW, Ban Thu&ng vii Tinh ui xây dii'ng k hoach thirc
hin nhu sau:
I- MUC BICH, YEU CAU
1. Muc dIch
- Tip tiic nâng cao nhn thrc và hành dng cüa Dáng bt, h thng chInh trj
vâ nhân dan trong Tinh ye day manh vic h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao dirc,
phong each Ho ChI Minh, tp trung thirc hin t6t các ni dung: H9c tap, lam theo
Bác và nêu guung cüa can b, dàng viên.
- Qua thuc hin Chi thj s 05-CT/TW và Kt 1un s 01-KL/TW, tao buâc
chuyên biên mâi, hInh thành nhu cu tr than, l thim v thithng xuyên cüa can
b, dàng vien, quân chüng nhân dan, nht là ngithi dimg d.u; là dng içrc, sirc
manh to 1n dê Dâng b, chInh quyên và nhân dan Dng Tháp phát huy ni 1irc,
vuçlt qua khó khàn, thir thách, thrc hin thing lcii Nghj quyt Dai hi dai biu toàn
quôc Ian thir XIII cüa Dâng, Nghj quyêt Dai hi dai biêu Dãng b Tinh lan thir XI
và ngh quyêt dai hi dãng b, chi b các cp trong Tinh.
2. Yêu cau
- Phát huy kt qua dt du?c, khc phiic nhanh nhng ton tai, han chê trong
lanE dao, chi dao to chirc thirc hin Chi thj s 05-CT/TW thai gian qua.
- Các c.p u, th chüc dãng, chInE quyn, Mt trn T quc và các th chirc
chInh trj - xã hi xay drng k hoach thçc hin cüa da phutmg, dan v phài barn sat
nhim vi tr9ng tam, dt phá trong nghj quy& dai hi dàng cap mmnh gàn v&i Nghj
quyt Dai hi dai biu toàn qu6c 1n thir XIII cüa Dãng, Nghj quyt Dai hi dai
biu Dàng b Tinh l.n thu XI, tao sir chuyn bi&i. tIch crc, manE m, xig dáng
vth sr tin tuO'ng cüa nhân dan.
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- Di mdii mnh me ni dung, phuang thrc h9c tip, tuyên truyén, lam theo tu
ttthng, dao drc, phong each H ChI Mirth trong can b, dàng viên và nhân dan,
nht là th h tré mt cách thit thirc, hiu qua, trit d khc phc bnh hInh thc.
II- NQI DUNG THIJ'C HIN VA PHAN CONG PHV TRACH
1. To chü'c h9c tp, quán trit và tuyên truyn Két 1un so O1-KL/TW,
Chuyên dê toàn khoá "HQc tp và lam theo tir tithng, do dfrc, phong each HO
ChI Minh ye chI tir lirc, tr cithng và khát v9ng phát triên dat ntthc phôn
vinh, hinh phüc" vã Chuyên d hang nãm
- Ni dung thyc hin:
+ Các cp u ti -Urc--dàng--iãnh do, chi dao t chirc h9c tip, quán trit
nghiêm tüc, dy dü Kt lun s O1-KL/TW, Chuyên d toàn khoá và hang näm
trong toàn dãng b, chi b, h tMng chInh trj nhm tip tiic nâng cao nh.n thirc,
hành dng cüa can b, dãng viên, cong chrc, viên chüc, nhân dan, phát buy chI
tu 1rc, tv cuYng, khát vng phát trin quê hucmg, d.t nuOc, vuçlt qua khó khän,
thách thirc, thc hin thing 1çi Nghj quyt D.i hi dai biu toân quc ln thir XIII
cüa Dàng, Nghj quyt Dai hi dti biu Dáng b Tinh ln thu XI và nghj quyt dti
hi dàng bô, chi bc các cp trong Tinh; xây dimg m& quan h gãn bó chit chê hcm
n'a giEa Dãng vó'i dan, xiirng dáng vâi sr tin tuô'ng, tin nhim cüa dan.
+ T chrc sinE hoat chuyên d djnh hang qu: Tü ni dung Chuyên dé
toàn khoá, xây dçrng thành nhiu Chuyên d cii th& gn vâi thrc hin nhim v11
chInh tn và t chic sinh hot trong dãng b, chi b, doàn th& ca quan, don vj.
+ Di mui rnnh me ni dung, phuong thirc h9c tap, tuyên truyên ni dung
Chuyên d toàn khoá và hang närn trong can b, dãng viên và nhân dan, nht là th
h tré bng nhiu kênh thông tin, k cã khai thác hiu qua mang xâ hi, internet dê
thông tin, tuyên truyn, nâng cao nh.n thi'rc can b, dâng viên và nhân dan v ni
dung, giá trj, nghia to 1n cüa tu tuOng, dto d(rc, phong each H Chi Minh.
- Cci quan pht trách:
+ Ban Tuyên giáo Tinh u' chñ trI, phi hçp tham muu xây dirng Chuyên dé
hang näm và k hoach t chirc h9c tip, quán trit, tuyên truyn Chuyên d toàn khoá
và hang nàm; huóng dn các cp u, t chirc dàng t chirc h9c tip, quan trit trong
dang b, chi b và tuyên truyn, pM bin sâu rng dn các tng l&p nhân dan.
trijc thuc Dâng b Tinh
+ Ban Thithng vii các huyn u, thành uT, dáng
lânh dao, chi dao t chuc h9c tap, quán trit trong can b, dàng viên và tuyên
truyn trong nhân dan Chuyên d toàn khoá và hang nãm.
+ Mt trn T quc Vit Nam, các th chuc chinh trj -xã hi Tinh t chuc
tuyên truyn, gii thiu, h9c tp các ni dung tr9ng tam cüa kt lun, chuyên dé
trong doàn viên, hOi viên, thành viên t chuc.
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- Th&i gian thyv hiçn: Chuyên d toân khoá hçc tip, quán trit trong Qu
4/2021 và Qu 1/2022; các chuyên d hng nàm thirc hin vào Qu 1 hang näm.
2. Xây dupig k hoch thirc hin toàn khoá và hang näm
-Nçidungthtchin:
Các c.p u, t chüc dãng, chInh quyn, Mt trn T quc vâ các t chüc
chInh tn - xã hôi xây dirng k hoach thirc hin giai don 2021- 2025 và hang 11am,
trong do phâi gn vic h9c tp và lam theo ti.r tuO'ng, dao di'rc, phong cách H ChI
Mirth vi thirc hiên nhim v chInh tn, các dt phá chin luçic phát trin trong
Nghj quyt Dti hi dti biu Dàng b Tinh 1n thCr XI: Dy nhanh phát trin h tng
giao thông; tip tiic nâng cao cht hrgng ngun nhân lirc, nâng cao chat lucing dào
tao; tang cuOng lien kt, hçp tác phát trin kinh t nông nghip quy mô 1n, phát
trin nn nông nghip thông minh; tp trung phát trin doanh nghip và phong trào
khii nghip; dy mnh Cong tác xây dmg Dâng trong sach, vü'ng mnh; giãi quyt
hiu qua các birc xic ni cm trong thirc tin; gn vâi các cuc vn dng, các
phong trào thi dua yêu nuOc cüa dja phuong, dcin vi, thirc hin dng b giUa "xây"
và "ch&ig".
- Ccr quan phy trách:
+ Ban Tuyên giáo Tinh uS' chü tn, phi hçip tham miru xây dirng k ho.ch ciia
Dãng b Tinh thc hinChi tbj s 05-CT/TWvà Kt 1un s 01-KL/TW hong nam.
+ Ban thung viii các huyn u5', thành uS', dãng uS' trirc thuc Dâng b Tinh,
ban can s1r dãng, dáng doàn, Ban Thumg vii Doàn TNCS Hi ChI Mirth Tinh xây
dirng k hoich th?c hin giai don 2021- 2025 và hang nãm.
- Th&i gian thy'c hin: Trong QuS' 4 nàm 2021 và hang näm.
3. Thiyc hin trách nhim nêu guro'ng cüa can b, dãng viên, cong chfrc,
viên chile, nhât là ngirôi dfrng du t.rong qua trInh to chilc thirc hin, lam theo
tir tu'&ng, do dfrc, phong each Ho ChI Minh
- Nç5i dung thy'c hin:
+ Các cp uS', th chiic dàng lath dao, chi dao t chñ'c quail trit thçrc hin
nghiêm tüc các Quy djnh v trách nhim nêu gllGng ciia can b, dãng viên, nhât là
can b chü cht các c.p; K& 1u.n s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cia Ban Ch.p
hành Trung uang Dãng v dy manh xây d1rng, chinh dn Dàng và h thng chInh
trj; kiên quyt ngàn ch.n, dy lüi, xü lS' nghiêm can b, dâng viên suy thoái v tu
tuâng chinh trj, dao dirc, 1i sng, biu hin "tir din bin", "tir chuyn hoá";
Quy dnh s6 37-QD/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chtp hành Tnung uong Dàng
v nhüng diu dàng viên không dugc lam. Cn dc bi@ quan tam xây dirng di ngU
can b länh dao, quàn iS' dü phm chit, nàng hrc và uy tin, có bàn linh chInh tr, tnI
tue, guang mu; quyt tam di mdi, sang tao, dam nghi, dam lam, dam dt phá,
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sn sang throng du vi khó khan, thu thách, luôn n 1irc hânh dng vi lqi Ich
chung theo K& 1un s 14-KL/TW ngày 22/9/2021 cña B ChinE trj.
+ Mi can b, dáng viên, cong chuc, viên chuc, nht lâ ngui di'ng du phãi
thrc hin trách nhim nêu gilcmg, tr giác dang k phk du lam theo tu tu&ng, dao
dirc, phong each H Chi Minh gk vOi vic thrc hin các Quy djnh v trách nhim
nêu guong và Kt 1un s 21-KL/TW; K& 1un s 14-KL/TW. Thirc hin nghiêm
tüc ch d ngiRii ding d.0 cp
chinh quyn djnh k' tip dan, di thoai triic tip
vâi dan và giãi quyt nhüng phán ánh, kik nghj cüa dan. Xây dirng tác phong lam
vic, lãnh dao khoa h9c, dan chü, sâu sat thirc tê, gi vüng nguyen tàc tp trung
dan chü, khách quan, toân din, cong tam, cOng khai, minh bach, chInh xác, chng
cjc b dja phirnng, be phái.
+ Dim ni dung t1r phê bInh và phê bInh theo tinh thn Kt lun s 21KL/TW, vic h9c ttp và lam theo tu tu&ng, dao thrc, phong cách H ChI Minh,
trách nhim nêu guong c1ta can b, dâng viên vào ni dung sinh hoat dnh kST cüa
chi bô và cui nãm.
- Cci quan phy trách:
+ Ban Tuyên giáo Tinh uST chü trI, phi hçip tham muu hu&ng dan ni dung tlr
giác dang k ph.n du lam theo tu tu&ng, dao dirc, phong cách H ChI Minh cua
can b, dâng viên.
+ Ban T!i chüc Tinh u chü tn, phM hcip tham mi.ru huó'ng dn ni dung tr
phê bInh và phê bInh cüa can b, dáng viên, c.p u, t chüc Dãng gän v1i triên
khai thuc hiên Kt luân s 21-KL/TW.
+ Ban thu&ng vi các huyn ui', thành uT, dáng u trrc thuc Dáng b Tinh,
ban can sir dãng, dâng doàn lanE dao, Ban Thizng vii Doàn TNCS Ho Chi Minh
Tinh th chuc thirc hin các ni dung trên.
- Thô'i gian thy'c hin: Hang näm.
4. Day mnh vic phát hin, bôi du'ô'ng, biêu diro'ng, tuyên truyên nhãn
rng các mô hlnh hay, cách lam hiu qua, các tm glro'ng tiêu biêu trong hQc
tp và lam theo Bác
- Nçi dung thcc hin:
+ Tuyên truyM, vn dng "lam theo" guoiìg Bác qua th chüc t& cac phong
trão thi dua yêu nuO'c, các cuc vn dng cUa Mt trn T quc và các t chuc
chinE trj - xã hi, các ngânh, các cp, các dja phuong, don vi. Duy tn, nâng cao
chit luçmg các mô hInh dã cO; xay drng các mô hInh mOi thit thrc.
+ Phát hiên, biu ducing kjp thai, tuyên truyn sâu rng các mô hInh hay, các
tarn guong tiêu biu trong h9c tp vâ lam theo Bác.
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- Cc' quanphy trách:
+ Ban thuing vçi các huyn u, thành ui', dáng u tlVc thuc Dâng b Tinh,
ban can sir dâng, dàng doàn länh dao, chi do vic duy trI và xây dimg cách lam hiu
qua, gxang "ngi.thi t&, vic tt" trong h9c tp và lam theo Bác; tuyên truyên, giói
thiu, biu ducmg nhân rng các mô hInh hay, các tm gucing tiêu biu.
+ Dãng doàn U ban Mt trn T quc Vit Nam Tinh vã các t chirc chInh tij xã hi Tinh phát hin, bi dro'ng, biu ducrng, tuyên tmyn nhân rng các mô hinli
hay, cách lam hiu qua, các tm guang tiêu biu trong h9c t.p và lam theo Bác.
+ Ban Tuyên giáo Tinh u chü trI, phi hcp tham miru chi dao, djnh hithng các
ca quan thông tin di chüng trén dja bàn tinh, ph& hccp vói các ca quan báo chI da
phuong và trung uang, dôi mài ni dung, phiicmg thirc tuyên truyn, tang cuing giói
thiu nhi'tng tm guo'ng tiêu biu qua thirc hin h9c tp và lam theo Bác.
- Thai gian thirc hin: Thu?mg xuyên hang 11am.
5. Xây dirng van hoá Va COfl ngtrôi Bong Tháp nghia tInh, nãng dng,
sang to; to chfrc sang tác, quãng bá các tác phâm van hoc, ngh thut, báo
chI ye h9c tp và lam theo tir ttr&ng, do dfrc, phong cách Ho ChI Minh
- Ni dung thy'c hiçn:
+ Thirc hin hiu qua Nghj quyt cüa Ban Ch.p hânh Dàng b khoá XI "Xây
dirng van hoá và con nglxi Dng Tháp nghia tInh, näng ding, sang tao, gop phân
xây dirng con ngu?ñ Dng Tháp phát trin toàn din. Chü tr9ng bào tn, phát triên
các giá tn. mang net dc trung "Dng Tháp - Thun khit nhu hn sen".
+ T chtrc giãi thithng sang tác, quâng ha các tác phrn van hoc, ngh thu.t,
báo chi v h9c tp và lam theo tu tu&ng, do dt'rc, phong cách H Chi Minh.
- Cc' quan phy tra'ch:
+ Ban can sir clang U ban nhân dan Tinh lanh do U' ban nhân dan Tinh chi
dto ngành chuyên mon xây dirng k hoach, th chirc thc hin trong h thng chInh
tr, cong dng doanh nghip và nhân dan trên dja bàn Tinh.
+ Ban Tuyên giáo Tinh u chü tn phi hccp Dàng doàn Hi Lien hip Van h9c
Ngh thut Tinh, Hi Nhà báo Tinh t cht'rc Cuic thi sang tác, quãng b cac tác
ph.m van h9c, ngh thut, báo chI v "HQc t.p và lam theo tii tuO'ng, do dcrc,
phong cách H ChI Minh" giai don 2021 - 2025.
+ Ban thuèng vu các huyn u5', thành u, clang ur tr1rc thuc Dâng b Tinh,
ban can s1r clang, clang doàn lath do, chi do t chirc trin khai thirc hin các ni
dung trên.
- Thai gian thyc hin: Trong Qu 4 nàm 2021 và hang näm.
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6. Dôi m&i, nâng cao chat hrçrng, hiu qua vic nghiên cfru, giãng dy, h9c
tip, vn dung và phát trin sang to chü nghia Mac - Lenin, tir tu'&ng Ho ChI
Minh vào cong tác dào to, bi dtrô'ng can b, dãng viên, nhât là th h tré
- Ni dung thzcc hin:
+ Tiêp tiic dôi mdi, nâng cao ch.t hrçing, hiu qua vic t chtirc nghiên ciru,
giãng day, h9c tap, vn ding, ph bik chü nghia Mac - Lenin, tu tung Ho ChI Minh
trong các tnrông ph thOng, truông dy ngh& Trung Chinh trj Tinh, trung tam chinh
trj cp huyn và boat dng cüa Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh Tinh.
+ Nâng cao ch.t hrçmg dào tao, bM du6iig can b, dàng viên và di ngü giáng
viên thirc hin cOng tác giãng dy chü nghia Mac - Lenin, tu tu&ng H Chi Minh.
- Co'quanphytrách:
+ Ban can sr dãng U' ban nhân dan Tinh lãnh do U' ban nhân dan Tinh chi
dao các ngành chuyên mOn th chirc thirc hin.
+ Ban Tuyên giáo Tinh u, Tnrng Chinh trj Tinh, Trung tam chInh trj các
huyn, thành ph rà soát ni dung chuang trInh dào tao, bi duông can b, dãng
viên d t chüc thirc hin phü hcrp.
+ Ban Thumg v1i Doan Thanh niên Cong san H ChI Minh Tinh hang näm cii
th hoá ni dung trên gn vâi thirc hin Chi thj s 42-CT/TW cüa Ban BI thu
Trung uong Dáng khoá XI v "tang cuèng sir lãnh dao cüa Dãng dôi vâi cOng tác
giáo diic 1 tu&ng cách mng, dao dt'rc, 1i sng van hoá cho th h tré, giai doan
2021 - 2025".
- Thó'i gian thyc hiçn. Trong Qu 4 näm 2021 và hang näm.
7. Tang ctrô'ng bão v nén tang tir tir&ng cüa Bang, dâu tranh phãn bác các
quan dim sai trái, thu djch; xây di,rng, chinh dOn Bang trong sch, vü'ng mnh
- Nçi dung thy'c hin:
+ Cüng c kin toàn và nâng cao chit luqng, hiu qua boat dng Ban Chi dao
35 Tinh, cp huyn và tuang ducng.
+ Tang cithng xây dung, chinh dn Dâng, xây drng di ngü can b, dâng viên
dü phm cht, näng içrc, uy tin, ngang tam nhim vii; tang ctrng sr doàn kt,
thng nht trong Dãng và sr dng thun trong xä hi.
- Ca' cjuanphy trách:
+ Ban Tuyên giáo Tinh u' (Ca quan Thung tri.rc Ban Chi dao 35 Tinh) tham
muu cüng cô, kin toân, nâng cao chat Iuçing boat dng cia Ban Chi dao 35, nhóm
chuyên gia, t thu k vâ cong tác viên dtr 1un xâ hi các cp trong Tinh.
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+ Ban T chirc Tinh u chü trI phéi hcp vOi các Ca quan chuyên trách tham
mru, giüp vic Tinh u' tham mini k hoach thrc hin Kt 1un so 21 -KL/TW, Quy
dnh s 37-QD/TW cüa Ban chp hành Trung uong Bang khoá XIII ye cong tác
xay drng, chinh dn Bang trong sch, vQng manh.
- Thai gian thyc hin: Trong Qu 4 nãm 2021 và hang nàm.
8. Tang ctthng cong tác kirn tra, giám sat; so' kt, tng kt vic h9c tp
và lam theo tir ttrö'ng, dto dfrc, phong cách Ho ChI Minh
- N3i dung thyv hin:
+ Các cp ur, t chirc dâng hang näm xay drng chuang trInh kim tra, giám sat
vic t chtrc thirc hin Kt 1un s 01 -KL/TW. Các cp ur tin hânh so k&, thng
k&, kt hcip biu duo'ng, khen thithng các tp th, cá nhân có thành tIch tiêu biu
trong h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao dirc, phong cách H ChI Minh theo tmg
näm, nhim ki.
+ Phát huy vai trô giám sat cüa ca quan dan cfi, Mt t4n To quOc và cac th
chirc chinh trj - xã hi, báo chI và nhân dan di vói vic tu duOng, rèn Iuyên dao
dirc cüa can b, dàng vién.
- Cci quan phy trách:
+ U ban Kim tra Tinh u chii trI, phM hçip tham mini dua vic th chtrc thirc
hin Kt 1un s 01-KL/TW, Kt 1un s 21-KL/TW và Quy djnh cüa Bang ye nêu
guo'ng vào chucing trInh kim tra, giám sat cüa Ban Thithng vçi Tinh u hang näm.
+ Ban Ni chInh Tinh u chü trI phi hgp tham mini cong tác du tranh
phông, chng quan lieu, tham nhüng, lang phi, tiêu circ.
+ Ban Dan vn Tinh u chü trI phi hçp vOi US' ban Mt trn T quc Vit
Nam Tinh, các t chirc chInh tri - xa hi và nhân dan giám sat vic tu duO'ng, rèn
luyên do dirc cüa can b, dâng vién, nht là ngiRñ dimg dâu.

u5'

+ Ban Tuyên giáo Tinh
chü trI phi hcip tham mixu và hithng din các cp
t chirc dâng t chüc Hi nghj so kt, kt hçp biu duong, khen thuâng các tp
th, cá nhân có thành tich xut s.c h9c t3p và lam theo tu tuO'ng, dao dic, phong
cách H ChI Minh i các cp vào djp 19/5 hang näm, so kt 05 nàm thrc hin Kt
1un s 01-KL/TW và tng kt 10 nàm thirc hin Chi thj s 05-CT/TW.

uS',

uS', thành uS', dâng uS'

+ Ban thuè'ng vii các huyn
trirc thuc Bang b Tinh,
ban can sr dang, dàng doàn lãnh do, chi do dua ni dung Kt lun s 01KL/TW, Kt 1un so 21 -KL/TW và quy dnh cüa Bang v nêu guong vào chuong
trInh kim tra, giám sat hang näm và so kt, tng kt vic thirc hin Kt 1un s 01KL/TW và Chi th s 05-CT/TW theo hurng dan.
- Thai gian thtc hin: Hang näm và theo quy djnh.
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III- TO CH1YC THVC HIN
1. Ban Thu&ng vii Tinh ur länh dao, chi dto triên khai, quán trit th?c hin và
kim tra, giám sat các cp u' th chic thçc hin K& 1un s 01 -KL/TW và K
hoach nay trên dia bàn Tinh.
2. Các huyn u, thành ui', dãng ui trirc thu)c Dãng b Tinh, ban can six
dãng, dãng doàn, Ban Thu?mg vt Doàn Thanh niên Cong san H ChI Mirth Tinh
lânh do, chi dao vic t chirc h9c tip, quán trit và xây dirng k hoach thirc hin
toàn khoá và hang n.m cüa dja phuo'ng, dan vj vth tinh thn chü dng, sang tao,
thit thirc và hiu qua.
3. Các ca quan chuyên trách tham mu'u, giiip vic Tinh u theo chirc nàng,
nhim vi, cii th hoá thçrc hin ni dung K hoach.
Giao Ban Tuyên giáo Tinh u giüp Ban Thuô'ng vii Tinh ur theo dOi vic t
chute thirc hin, djnh k báo cáo kt qua thirc hin vi Ban Thung viu Tinh us'.
Ncyinhân:
- Ban BI thu Trung uung Bang (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung uxmg,
- V Dja phuo'ng H, V phông Trung hang Bang,
- Các dông chi Tinh u viên,
-Cácbancánsirdãng,dàngdoàn.
- Các s, ban, ngành, các to chüc chinh frj - xa hi Thih,
- Các CG quan chuyên trách thammuu, giüp c Tinh u 1,
- Các huyn u, thành u và dñng u' trirc thuc Bang b Tinh,
- Luu Van phông Tinh u + PKT - XH + PTH (A).
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