
TINH UY LAO CA! BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 41 -KH/TU Lao Cai, ngày 4'S tháng 4 nàrn 2022 

KE HOACH 
trin khai h9c tp chuyên d 11am 2022 h9c tp và lam theo tir ttr&ng, do dfrc, 

phong cách Ho Chi Minh ye "Vai trè nêu gw0ng cáa can b3, dãng viên" 

Thirc hin K hoch s 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 cña Ban Tuyên 
giáo Trung i.rcrng ye thirc hin Két 1un so 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cña B 
ChInh trj ye tiêp t%lc thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa Bt ChInh trj; Nghj quyêt 
so 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh Lao Cai khOa 
XVI ye day manh  hc tp và lam theo tu tung, dao  dirc, phong each H ChI Minh 
trong tInh hmnh mài, Quy djnh so 368-QD/TU, ngày 17/01/2022 cüa Tinh üy v 
h9c tsp,  lam theo va neu gucmg theo tix tu1ng, dao  due, phong each H ChI Minh 
trên dja bàn tinh Lao Cai, Tinh u ban hành ké hoach h9c tp chuyên dé näm 2022 
nhu sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 

1. Tao  sir thng nht trong t chirc, hc tip,  tuyên truyn Chuyên d näm 
2022, 1am cho can o, dãng viên, cong chüc, viên ch'crc, doàn viên, hi viên và Nhân 
dan nhn thic sâu sac ni dung tir tung, dao  düc, phong cách HO ChI Mmli ye vai 
trô nêu guong cüa can b, dãng viên, hiêu rO trách nhim, nghia vi trong h9c t.p, 
lam theo và nëu guong ye ' chI tir lre, tr cix&ng, khát v9ng xây dirng và phát triên 
co quan, don vi,  dja phuong trong sach,  vtrng  manh  toàn din, gOp phân thirc hin 
thang lçii Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dàng và Nghj quyêt Dai  hi Dãng b tinh Lao 
Cai lan thir XVI. 

2. Các cp ñy, t chirc dãng, chInh quyn, Mttrn To quôc Vit Nam và 
các to chüc chInh tn - xä hOi can cir kê hoach nay tO chrc triên khai thuc hiên 
Chuyên dê näm 2022 gall vi vic thrc hin các m11c tiêu, nhim vii cüa da 
phucmg, co quan, don vj; xác djnh rO vai trô, trách nhim, ni dung, phuong thirc, 
thvi gian thirc hin; tang cu&ng kiêm tra, giám sat, bãodãm thijc hin nghiêm tüc, 
trit d khäc phic bnh hInh thirc, tao  bithc chuyên biên tich crc, manh  m trong 
h9c tip,  lam theo Bác ye trách nhim nêu gi.roiig gän vâi xây dmg chI tir lirc, t1r 
cithng, khát v9ng phát triên quê humig phôn thjnh. 

II. NO! DUNG 

1. Ni dung, thôi gian, dja dim, tãi lieu hQc tp 

1.1. N5i dung 

HQC tap, quán triêt Chuyên d näm 2022 tp trung vào nhüng ni dung sau: 

- Nhüng chi dn qu' báu và thm guong mu mirc cUa Bác H y trách nhiêrn 
nêu gucing cüa can b, dãng viën. 
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- ' nghia 1 1un, thrc tin cüa tr tithng, 4° due, phong each Ht ChI Minh 
ye phát huy vai trô nêu gucmg cüa can b, dãng viên, gop phân dua Lao Cai phát 
triên nhanh và ben vUng. 

- Mt s giãi pháp d phát huy vai trO neu gucmg cüa can b, dáng viên, nhAt 
là nguäi dimg dâu nhäm khcii 4y chi tir 1irc, tr cumg, dôi mâi sang tao,  gop 
phân hin thirc hóa khát vçng Lao Cai. 

Thông qua vic h9c tap,  quán trit chuyên d d tip ti1c phát buy manh  me 
hm nUa vai trô neu guoiig cüa can b, dãng viên, tir do kho'i dy khát vng cong 
hiên, thñc day dôi m&i sang tao,  phát buy ' chI chI tr lirc, tr cthng và khát v9ng 
phát triên quê huong Lao Cai giàu dp. Phân dâu xay dirng Lao Cai tr& thành crc 
tang truâng và là trung tam kêt nôi vüng Tây Nam Trung Quôc và các nithc ASEAN 
hixóng tâi miic tiêu näm 2025 Lao Cai tiêp tic là tinh phát triên eUa vüng Trung du, 
Mien nüi phIa Bäc, näm 2030 trâ thành tinh khá cüa cã nuóc, näm 2045 là tinh phát 
triên cUa Ca. nuóc. 

1.2. Thai gian, dja ttièm, hInh thá'c to chác H3i nglzj 

Dr kin vào cui tháng 4/2022, trin khai bang hinh thirc truyên hmnh trirc 
tiêp trén song cüa Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh, dja diem theo thông báo ci:ia 
Tinh üy (co van ban riêng). 

1.3. Tâi 1iu h9c 41p 

Tài lieu "HQc t4p và lam theo tu tiróng, dao d&c, phong each H ChI Minh 
ye vai trô nêu guo'ng cza can bó, dáng viên" (Tài lieu sinh hoat chi bó, doàn the, 
cct quan, doi v/ nãm 2022) do Ban Tuyên giáo Tinh üy biên soan, phát hành. 

Các huyn ñy, thành üy, thj üy, dàng üy trrc thuc, cp üy các cp ci th hOa 
Chuyên dé näm 2022 thành kê hoach, huOng dn ci the dê cãc cap üy, to chiirc dáng 
triên khai thrc hin, thra vào h9c tp và sinh hoat chi b, doàn the, co quan, don vj. 
Can cu yêu cãu, diêu kin cii the, các cap üy CO the biên soan các tài lieu tham khão 
dê tuyên truyên các ni dung cüa Chuyên dé näm 2022 bão dam phü h9p vOi trng 
nhOm dôi tucmg can b, clang viên, cong chuc, vien chuc, doàn yiên, hi viên và 
Nbân dan trên dja bàn mt each thiêt thijc, hiu qua.. 

2. Hlnh tht1c triên khai thirc hin 

2.1. T chüv hQc tip, qudn trit, tuyên truyên 

Can cu k hoach cüa Tinh üy, các cp üy chi 40, t chuc hi nghj h9c t.p 
Chuyên dê nãm 2022 cho di ngU can b chü chôt các cap Va can b, clang viên 
cüng thOi diem vâi hOi  nghj cña tinh. Dông thii chi dao  các cap üy, to chüc dâng 
to chüc cho clang viên h9c tp theo nhOm dôi tixqng và phü hcip vi các loai hinh 
chi b khác nhau qua sOng cUa Dâi Phát thanh - Truyn hinhtinh. EDOI vài nhung 
can b, dáng viên chua có dieu kin tham gia bce tp Chuyên dê näm 2022 qua song 
cüa Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh, các cap üy chi dao  tO chüc hc tp bô sung 
bang hInh thuc phü hgp, báo dam 100% can b, clang viên, cOng chuc, viên chuc, 
hi vien, doàn vien thuc dja phuong, don vj quãn l deu tham gia hc tip, thai gian 
hoàn thành chm nhât trong tháng 5/2022. 
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Chi do và trin khai tuyên truyn rng rãi cho can b, dàng viên và các tang 
lap nhân dan ye ni dung cot lOi cüa Chuyên dê näm 2022 gän vài tuyên truyén 
các ngày k niém, ngày lê lan cUa dat nuàc, dja phi.wng và triên khai các phong 
trào thi dua yeu nurc, nhiêm vi chInh ti-j cUa dja phuang, ca quan, dan vj. 

Các ca quan thông tin dai  chüng, bàn tin các dja phuang, sa, ban, ngành, 
MTTQ, các to chüc chInh trj - xã hi day mnh tuyên truyên ni dung cüa Chuyên 
dê näm 2022 trên các chuyên trang, chuyên miic, các fanpage cUa dja phuang, dan 
vj. Tang cuàng sü ding các phuang thiic truyên thông mói, phát huy hiu qua các 
üng diing tin ich trên nen tang mng xã hi (zalo, facebook, Youtube, Google, 
Yahoo, Twitter, Instagram,...), mng internet; dông thi tiêp t1ic phát huy hiu qua 
cüa h thông tuyén truyên true quan theo hrnng ngän gun, dê nhr, dê hiêu. Ngoài 
ra có the da dng hóa các hinh thirc tuyên truyên thông qua t9a dam, hi thão, giao 
lu'u, van hOa, van ngh, tuyên truyên ming, h thông báo cáo viên, tuyên truyên 
viên và tuyên 4n viên, các bui sinh hot chInh trj, nghe nói chuyn th&i slrr,... 

2.2. Ti ch&c trkn kiwi thyc hin các n5i dung chuyên áé 

Các cp ui', t chüc dãng, chInh quyn, Mt trn T quc Vit Nam và các 
to chirc chInh tr - xã hi chi dao  và triên khai thirc hin Chuyên dê näm 2022 cüng 
vi thirc hin nhim v11 chInh trj, các phong trào thi dua yêu nuàc, nhirn vii h9c 
tap, lam theo và nêu guang theo tir ttr&ng, dao  due, phong each Ho ChI Minh cüa 
dja phi.rong, dan vj. Két qua thirc hin chuyên dê là mt ni dung trong báo cáo kêt 
qua thijc hin kê hoch h9c tp va lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong each Ho ChI 
Mmli näm 2022. 

Mi can bô, dãng vien, cong chirc, vien chirc, doàn viên, hi viên dua ni 
dung thirc hin Chuyên dê näm 2022 vào giài pháp tu duOig, rèn 1uyn do dirc 
theo tir tithng, dao  due, phong each Ho ChI Minh; két qua thirc hin Chuyên dê nàrn 
2022 là mt nôi dung trong dánh giá kt qua thirc hin trách nhim neu guong cuôi 
näm và biêu duang, khen thuâng viêc hçc tp và lam theo tu tirâng, dao  dirc, phong 
each HO ChI Minh näm 2022. 

2.3. Dua n3i dung cüa Chuyên d nám 2022 tró thành ,,3i dung sink hort 
thuing Ic)) cüa chi b(3 

Trong sinh hoat clii b djnh kS'  cn gân k& chat ch gifla ni dung chuyên dê 
näm 2022 vâj chü d hoc tap yà lam theo Bác hang tháng dugc däng tái trên bàn tin 
Thông báo ni b cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. Dánh giá kêt qua hçc tp Va lam 
theo Bác trong tháng, thão lu.n v các giái pháp khäc ph%lc nhitng han  chê, yêu kern 
(nêu có) và dê ra phuang huàng phân dâu trong tháng tiep theo. Djnh k' hang qu 
to chuc sinh hoat  chuyên dê theo hithng dan so i 2-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 
cUa Ban TO chuc Trung irong gân vi các ni dung cüa chuyên dê näm 2022, có 
lien h, gän vâi thijc hiên nhiém vu chInh trj cüa mOi to cliüc dáng và dãng viên. 

Trên co sâ bàn cam kt trách nhiërn neu guung, mi can b, dang viên tir xác 
djnh nhUng giái pháp ci the, thiêt thirc gän vi Chuyên dê näm 2022 âê tp trung 
khc phc nhung han  chê, khuyt dim dà du?c chi b, ca quan clii ra. DOng thO'i 
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thung xuyên tçr soi, tr süa theo k hoach  tu duOng, rèn 1uyn do drc cUa cá nhân 
gän vài thc hin nhim vii chinh trj dugc giao. 

III. TO CH15C THVC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Tharn muu giüp 1mb üy chi dao  t chüc nghiên ciru, h9c t.p, kim tra, don 
dôc vic triên khai h9c tip, quán trit và to chüc th1rc hin Chuyên dê nàm 2022 
các dãng b ti-crc thu)c Tinh üy; tong hçp kêt qua h9c tp chuyên dê trong toàn tinh 
báo cáo Thumg trcrc  Tinh üy và Ban Tuyên giáo Trung uo'ng theo quy djnh. 

- Chü trl tham mtru cho Ban Thurng vi Tinh üy ni dung chuyên d h9c tp 
và lam theo tu tixO'ng, do thirc, phong each Ho Chi Minh näm 2022; dij toán kinh 
phi, chü tn phôi hçip biên soan, in an, xuât bàn tài 1iu và cap phát cho các chi, dãng 
b, ca quan, dcm vj trong toàn tinh. Tham mmi van bàn mi dir hi nghj, bài phát 
biêu cUa Thithng trcrc Tinh üy, lam cong tác to chirc hi nghj... 

- Chi dao,  djnh hi.ràng tuyên truyn di vó'i các ca quan báo chI, truyM thông, 
hi nghj báo cáo viên, hi nghj tuyên van,  h thông thiêt ché van hóa & co s&, tp 
trung vào nhng ni dung co bàn cüa Chuyên dê näm 2022, nhüng mô hmnh m&i, 
cách lam hay, sang tao,  hiu qua, nhng tp the, cá nhân diên hInh tao  sue lan toã 
trong h9c tp và lam theo Bác. 

2. Van phông Tinh üy. 

ThAm dnh các van bàn lien quan truO'c khi trInh Tinh üy; thm djnh kinh phi 
biên soan, in an tài lieu, m&i chuyên gia Trung ucmg truyên dat  chuyên dé báo cáo 
Thu&ng true Tinh üy xem xét, quyét djnh. Phôi hqp vài Ban Tuyên giáo Tinh üy 
chuân bj các diêu kin can thiêt dê to chüc h9c tap,  quail trit Chuyên dê närn 2022 
theo ké hoach. 

3. Ban Can sij Bang UBND tinh 

Chi dao  trin khai Chuyën d nãm 2022 trong h thng chInh quyn vã ca quan 
quán l nba nuác các cap gn v&i các yêu câu cüa Chi thj so 27-CT/TTCP, ngày 
08/9/2016 cüa Thu Wang ChInh phü ye day m?nh  h9c t.p và lam theo UI tLxâng, dao 
dirc, phong each Ho Chi Minh. Kêt hçp vai tnien khai thi,rc hin Chi thj so 10/CT-
TTg, ngày 22/4/2019 cüa Thu tt.r&ng ChInh phü "Vê tang cithng x& l, ngàn chan có 
hiu qua tInh trng nhihg nhiu, phiên ha cho ngi.r&i dan, doanh nghip trong giãi 
quyêt cong vic"; Quy djnh sO 117 1-QD/TU, ngày 23/4/2019 cüa Ban Thii&ng vci 
Tinh üy ye trách nhim neu gucing cüa can b, dãng viên, tnx&c hét là can b chü chOt 
các cap thuc Dãng b tinh Lao Cai; Quy djnh so 368-QD/TU, ngày 17/01/2022 cüa 
TinE üy ye h9c tip,  lam theo và nêu guang theo UI tithng, dao  due, phong each Ho 
ChI Minh hen dia ban tinh Lao Cai. 

4. Mt trn To quc và các t chfrc chInh trl  - xa hi tinh 

TIch circ và chü dng tuyên truyn, trin khai thirc hin Chuyên dë näm 2022 
gän vài nhim vii chInh trj, các ngày knim các ngày truyen thong, ngành thành 1p 
cüa ngànli, to chüc, cci quan, dn v. Gän h9c tp Chuyên dê nam 2022 v&i da dng 
hóa các hoat dng nhu: T chuc sinh hot cau lac  b, tQa dam, giao liru, gap mat; 
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Lng ghép thrc hin Chuyên d nãm 2022 vri thirc hin ngh quyêt di hi dãng các 
cap, Quy djnh so 124-QD/TW, ngày 02/02/2018 cüa Ban BI thz khóa XII ye "giám 
sat cfla Mt trn To quôc Vit Nam, các to chirc chInh trj - xã hti và nhãn dan dôi vi 
vic tu disOng, rèn 1uyn do dirc, lôi song cüa ngi.rOi dflng dâu, cüa can b chii ch& 
và can b dãng viên". 

5. Các co quan thông tn báo chI 

Báo Lao Cai, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, T.p chI Phansipäng; Trung 
tam van hoá, the thao - truyên thông huyn, thành phô, thj xà; các fanpage, ban tin các 
dja phuo'ng, sO, ban, ngành, MTTQ và các to chirc chInh trj - xä hi day m?nh  tuyên 
truyên nOi  dung cfla Chuyên dé näm 2022 trên các chuyên trang, chuyên rnitc, gãn vO'i 
tuyen truyen cac mô hInh mói, cách lam hay, guong t.p the, cá nhân diên hInh trong 
h9c tp va lam theo tu tuOng, d.o di:rc, phong cách Ho Chi Minh. Cong tác tuyên 
truyen ye Chuyên dê näm 2022 can gän vOi tuyên truyên k' nim các ngày lê lOu cfla 
dat nuOc, cfla tinh và dja phucing, dcm vj gn vOi phong trào thi dua yêu nuOc. 

6. Các huyn fly, thãnh fly, thi fly, dãng fly trrc thuc 

Chi dao  vic t chrc h9c tip,  quán trit và dira ni dung Chuyên d nãm 2022 
vào tháo luân, lien he g.n yOu sinh hoat chi bô, Ca quan, doàn the theo kê hoach cUa 
Tinh fly. Tang cu&ng kiêm tra, giám sat vic tu duOug, rèn luyn do dflc cfla can b, 
dãng viên gãn vOi dánh giã vic thijc hin trách nhim nêu grnmg cfla can b, dãng 
viên thuc phrn vi lãnh dao,  qua i dê chi dao,  chân chinh kip thOu. 

Trong báo cáo két qua 01 nàm thirc hin Kt 1un s 01 -KL/TU, ngày 
18/5/2021 cfla B ChInh tn can có dánh giá niêng ye kêt qua to chflc hc t.p, quán 
trit và triên khai Chuyen dê näm 2022. Sau hi nghj h9c tp toàn tinh, các huyn 
fly, thành fly, thj fly, dâng fly trrc thuc báo cáo kêt qua h9c tap, quán trit Va triên 
khai thirc hin Chuyên dê näm 2022 cfla dla  phi.rccng, dcm v gfli ye Tinh fly (qua 
Ban Tuyên giáo Tinh fly) fru'ó'c ngày 05/5/2022 (dOng thOu giri b word qua email: 
tuyengiaolaocaigrnaiL corn). 

Trén day là k hoch h9c tp yà trin khai thirc hin Chuyên d näm 2022, 
yêu câu các tO chirc dãng, ca quan, dan vi nghiêrn tflc triên khai thrc hin .1. 

Nai than:  
-Ban BIthuTrungi.xcing, 
- Vn phông Trung uo'ng, 
- Ban Tuyên giáo Trung long, 
- Các &c Uy vien BCH Dâng b tinh, 
- Ban can sir f)ãng UBND tinh, 
- Các huyn u, thành us', thj üy, dang üylT, 
- Các sec, ban, ngành, MTI'Q và doàn the tinh, 
- Lânh dao Van phông Tinhñy, 
- Phông Hnh chmnh - Quãn fri. VPTtJ, 
- Chuyên viên lông hcp, VPTIJ, 
- Ltru Van phông Tinh üy. 

T/M BAN THU'C%NG VU 
PHO BI TH1J THUONG TRTC 

Vu Xuân Ctr?mg 
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