
ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI 
ĐẢNG ỦY KHỐI CQ - DN TỈNH 

* 
    Số         - KH/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Lào Cai, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

 
HƯỚNG DẪN 

học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"  

----- 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02 - HD/TU, ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai 
về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề 
toàn khóa Đại hội XIII), Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn học tập, 

thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 

Khối nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý 
chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng 

thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự 
lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.  

 - Việc tổ chức học tập và thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII cần 
đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, thường xuyên, liên tục gắn với việc 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xác định rõ 
vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm 

tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo 
bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trong quá trình học 

tập và tuyên truyền cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy định. 

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP  

1. Nội dung học tập 
- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc . 
- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc . 

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm 

theo Bác.  
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Thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu 
quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 
đưa Lào Cai đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi 

phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của 
cả nước. 

2. Tài liệu học tập 
- Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa)  
do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021). 
- Video bài giảng của GS,TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch TT Hội đồng lý 

luận Trung ương tại Hội nghị toàn quốc học tập Chuyên đề ngày 12/6/2021. 
3. Hình thức học tập, quán triệt 

- Căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ 
chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII tới toàn thể cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp (trừ các đồng chí đã tham dự hội nghị học tập trực tuyến toàn quốc ngày 

12/6/2021 do Trung ương tổ chức) .  
 -  Hình thức học tập: Học tập tập trung hoặc học tập thông qua sinh hoạt chi 

bộ chuyên đề. Các cấp ủy cơ sở lựa chọn hình thức học tập phù hợp với điều kiện của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh, đồng thời phải đảm bảo thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Trong quá 

trình học tập phải phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, quản lý, điểm danh đại 
biểu tham gia học tập bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.  

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31/10/2021. 
-  Báo cáo viên: là đồng chí Bí thư chi, đảng bộ cơ sở hoặc báo cáo viên cơ sở. 

Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở có thể mở video bài giảng của GS,TS Phùng Hữu 
Phú - Phó Chủ tịch TT Hội đồng lý luận Trung ương tại Hội nghị toàn quốc học 

tập Chuyên đề ngày 12/6/2021 (được đăng tải trên fanpage Ánh Dương và nhóm 
zalo: Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động theo dõi, kết hợp với nghiên cứu tài liệu học tập.    
4. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chuyên đề  

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa nội dung thực 
hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm; đồng thời triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.   
- Yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

chọn một số công việc cụ thể gắn với nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại 
hội XIII để đăng ký cam kết nêu gương, đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và đánh giá kết quả 
thực hiện trong bản kiểm điểm cuối năm.  

- Các chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở)  cụ thể 
hóa việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII vào kế hoạch công tác hằng 

năm của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng cần bám sát vào các chủ 
đề học tập và làm theo Bác được đăng tải trên bản tin Thông báo nội bộ của Ban 
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Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác, thảo luận, trao đổi 
về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương 

hướng phấn đấu. Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng 
dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với các 

nội dung của Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII, có liên hệ, gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.  

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chuyên đề toàn 
khóa Đại hội XIII thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu,…và tuyên truyền 
trên các ấn phẩm Báo Lào Cai, Đài PT - TH Lào Cai, các Cổng thông tin điện tử, 

tạp chí, trên internet, mạng xã hội,…  
5. Công tác báo cáo 

- Các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo kết quả học tập, quán triệt Chuyên đề toàn 
khóa Đại hội XIII (theo mẫu gửi kèm) về Đảng ủy Khối và gửi hình ảnh tổ chức, 
học tập, quán triệt Chuyên đề qua Email: bantuyengiaodulc@gmail.com hoặc 
nhóm zalo: Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp báo 

cáo Tỉnh ủy theo quy định. 
- Báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII gắn với thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị thành một mục riêng trong báo cáo công tác hằng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả các nội dung Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII.  
2. Các cấp ủy cơ sở căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII và 

Hướng dẫn này xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội 
dung Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, 

phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
và thời gian quy định.  

3. Các tổ chức Đoàn thể Khối chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán 
triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII theo đúng hướng dẫn. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối theo quy định. 
4. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn 

phòng Đảng ủy Khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nội dung 

nêu trên; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
 

Trên đây là Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa, yêu cầu cấp ủy các chi, 

đảng bộ và các đoàn thể trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Các Ban, VP, Đoàn thể Khối, 

- Lưu Văn phòng ĐUK.  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 
 

  
 

   
Nguyễn Thị Minh 

mailto:bantuyengiaodulc@gmail.com
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NỘI DUNG MA KÉT TRANG TRÍ 

Hội nghị sinh hoạt chi bộ chuyên đề  
Học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII 

------- 
 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI 

CHI BỘ……………………………………….. 

 

HỘI NGHỊ 

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA 

về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

 

Lào Cai, ngày  …..tháng…..năm 2021  

 

 
 
 

 
 

                (Không bắt buộc, khuyến khích các đơn vị có điều kiện thực hiện). 
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ĐẢNG BỘ KHỐI CQ-DN TỈNH 

ĐẢNG ỦY, CHI UỶ……………………..    
* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Lào Cai, ngày … tháng … năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả học tập Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII về  
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 

----- 

 
1. Thời gian tổ chức: ......................................................................................  

2. Địa điểm tổ chức: .......................................................................................  

3. Hình thức tổ chức: .......................................................................................  

4. Báo cáo viên: .......................................................................................  

 5. Số lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự:  

 

Số 

TT 
 

 

Đối tượng 
 

Số đã tham gia  

học tập 

 

Số chưa được  

học tập 

 

Ghi chú 

 
1 

 
Cán bộ, đảng viên 

 

   

 
2 

 
Quần chúng 

 

 

 

 

  

 

Tổng cộng 
 

 

 

  

 

          6. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động sau 
học tập (sự đồng thuận với các nội dung của Chuyên đề; những ý kiến băn khoăn, 

thắc mắc; đề xuất, kiến nghị,....)  .......................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 

 7. Tự đánh giá chất lượng, hiệu quả:...............................................................  

..................................................................................................................................... 

 8. Đề xuất, kiến nghị:......................................................................................  

..................................................................................................................................... 

                 T/M CẤP ỦY CƠ SỞ 
 

 
 
Ghi chú: Báo cáo gửi về Đảng ủy Khối  

                                     trước ngày 05/11/2021 
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