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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 

04/11/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 18 tháng 01 năm 

2023 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy 

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

2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất 

nhận thức, hành động tại các đơn vị trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị được giao năm 2023 góp phần chuyển biến tích cực, mạnh mẽ 

trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu. 

Tổ chức triển khai thường xuyên, làm cho việc học tập, nêu gương, làm 

theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, là động lực to lớn để cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị tiếp tục phát huy nội lực, vượt 

qua khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Yêu cầu 

Các đơn vị trực thuộc bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch 

của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với 

chuyên đề năm 2023 của tỉnh Cao Bằng là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách 

mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển 

bền vững” để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; trong kế hoạch cần xác 

định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để 

khắc phục bệnh hình thức; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; phòng, 



2 

 

chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cơ quan, 

đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 

1.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 

Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 

trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nội dung 

Chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và gắn với thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ 

quan, đơn vị, có thể tổ chức học tập theo hình thức phù hợp. 

 1.3. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức 

sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị 

Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tiếp tục đưa nội dưng thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 

2023 theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, 

Đảng ủy các cấp vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực; bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, để từ đó càng thấm nhuần những giá trị cao đẹp trong tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và 

khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023, Cấp ủy các đơn vị trực thuộc xác 

định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý bằng các hình thức phù 

hợp (phấn đấu tổ chức ít nhất từ 01 - 02 kỳ sinh hoạt chuyên đề mỗi năm) để 

thảo luận, liên hệ, đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và 

thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục 

bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm. 

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 

2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 

2.1.1. Đối với tập thể 

Trên cơ sở thực hiện nội dung đột phá theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy là 
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“Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lạ i”  

Đảng ủy Khối xác định nội dung đột phá: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp 

ủy, sinh hoạt chi bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và 

đảng viên”, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực 

tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với 

quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú ý xác định từ 01 đến 

02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và 

giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; 

công khai kết quả giải quyết trước cán bộ, đảng viên và người lao động. Định kỳ 

hằng năm tổ chức kiểm điểm việc “làm theo” và báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch về Sở (qua phòng Tổ chức – Pháp chế) tổng hợp, theo dõi. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2023. 

2.1.2 . Đối với cá nhân 

 Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây 

dựng và gương mẫu thực hiện bản kế hoạch cá nhân gửi đến chi ủy chi bộ hoặc 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi và làm cơ sở phân 

tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện 

trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. 

Thời gian thực hiện: Chậm nhất 01 tháng sau khi được tham dự Hội nghị 

học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 (có hướng dẫn riêng).  

2.2. Xây dựng mô hình tiêu biểu 

Các chi bộ, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục lựa chọn, đăng ký xây dựng và 

nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2: 2023 – 2025, 

báo cáo số lượng, danh sách cụ thể (theo biểu mẫu) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (theo Hướng dẫn số 42- HD/BTGTU, ngày 02/8/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021 - 2025). 

2.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống 

 Khuyến khích các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt 

động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn để sinh hoạt chuyên đề, báo 

công, kết nạp đảng viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đảm bảo phù hợp với 

điều kiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. 

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tuyên truyền 

trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên cụ thể hoá việc thực 
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hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy 

ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”; 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát 

huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự 

cường, cùng nhau xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển. Đội ngũ lãnh đạo chủ 

chốt, nhất là người đứng đầu nêu gương về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống; về tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả; nâng cao 

năng lực quản lý; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá của tỉnh “Chủ động, 

trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”. Mỗi cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực 

hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2023. 

4. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 

- Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực 

hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu về Chuyền đề năm 2023 (bằng hình thức thi trắc 

nghiệm) trực tuyến trên mạng Internet do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. 

- Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội 

dung, phương pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị... thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền qua pano, áp 

phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những 

mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị. Thông qua việc xây dựng các mô hình, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, 

lựa chọn gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong 

trào thi đua để biểu đương, khen thưởng và nhân rộng. 

- Chấm điểm, đánh giá thực hiện tiêu chí thi đua Tổ chức triển khai việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai, thực hiện Quy chế số 03-QC/BTGTU 

ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Giải thưởng sáng tác, quảng bá 

các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; 

Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 07/10/2014 của Tỉnh ủy Cao Bằng 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 và Kết luận số 76-KL/TW, 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát 
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triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước. 

* Cơ quan phụ trách thực hiện: 

- Phòng Tổ chức - Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở 

tham mưu lựa chọn, tổng hợp và gửi tư liệu về các gương tập thể, cá nhân điển 

hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

ngành VHTTDL. 

- Các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác lựa chọn 

hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh phù hợp. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW  

 Cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này vào chương trình kiểm tra, giám sát 

năm 2023 gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của 

Đảng về trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 

công chức, viên chức, người lao động. 

 Sở VHTTDL giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW lồng ghép với kế 

hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên môn tại các đơn vị; đôn đốc các đơn 

vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức - Pháp chế 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên 

đề năm 2023 triển khai trong toàn ngành. 

- Tham mưu hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên.  

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện kế hoạch; 

tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo 

thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung đột phá để 

quán triệt, triển khai, thực hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đưa nội 

dung giám sát cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện quy định nêu 

gương, đạo đức công vụ, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao 
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động làm việc tại các cơ quan, đơn vị vào chương trình giám sát của cấp ủy. Chỉ 

đạo tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập 

và làm theo Bác; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chuẩn mực văn hóa công 

vụ tại cơ quan, đơn vị. 

- Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây 

dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2023, xác định rõ nội dung thực hiện, trách nhiệm nêu gương. Người đứng 

đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán 

bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.  

- Lựa chọn, đăng ký mô hình tiêu biểu gửi về Sở VHTTDL (qua phòng 

Tổ chức - Pháp chế) trước ngày 10/11/2023. 

- Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc cam kết tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện (theo 

đề cương gửi kèm) gửi về Sở VHTTDL (qua phòng Tổ chức - Pháp chế) trước 

ngày 05/11/2023. 

3. Các tổ chức đoàn thể 

Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL, Hội Cựu chiến binh, Đoàn cơ sở Sở 

VHTTDL phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung kế hoạch và 

phát huy vai trò giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời các tấm gương thực hiện tốt 

Kết luận số 01-KL/TW. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Sở 

VHTTDL, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc, triển khai thực 

hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; 

- Các đơn vị Khối thi đua Văn hóa-Xã hội ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn cơ sở Sở VHTTDL; 

- Hội Cựu chiến binh Sở VHTTDL; 

- Đoàn cơ sở Sở VHTTDL; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT; TCPC. 

 

 

  

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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