
 

KẾ HOẠCH 
thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh năm 2022, UBND huyện Bắc Hà xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính 
quyền, cơ quan quản lý nhà nước trong toàn huyện về nội dung, giá trị và ý nghĩa 

to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. gắn việc học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp; Kết luận số 01-KL/W 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"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị 
lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khoá 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 suy thoái về tư tưởng chính trị, đoạ đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn 

biến", "tự chuyển hoá" với nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, địa phương, cơ quan, 
đơn vị. 

- Xác định những nội dung công việc trọng tâm cụ thể để triển khai, thực 

hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 
thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thwucs và 

hành động góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 
hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an nhinh của huyện năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện 
những nhiệm vụ cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích 

cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022 phải nghiêm túc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa 

phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thực chất, 
tránh chung chung, hình thức. 

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 

Ngoài việc thực hiện các yêu cầu hàng năm theo Quy định số 368-QĐ/TU 
ngày 17/01/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 
thực hiện các nội dung sau: 

1. Quý I năm 2022 

1.1. Nội dung: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 

- Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và 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"; Chuyên đề toàn khoá về "Học tập, 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, 
hành phúc". 

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 
của huyện với Chủ đề: "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng 
trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". 

1.2. Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh: 

- Uỷ ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; đánh giá kết quả 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". 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của UBND 
huyện triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của 
từng đơn vị. Nội dung Kế hoạch cần cụ thể, chi tiết, lựa chọn những việc trọng 

tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các 
ngày kỷ niệm lớn trong năm và các yêu cầu thực hiện chủ đề học tập theo Bác năm 

2022 và giai đoạn 2021-2025. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2022.  

1.3. Thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với cán 
bộ, dảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị: 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký 
cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư 
tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; kiểm duyệt các bản cam kết 

và tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị công khai bản cam kết tại 
buổi sinh hoạt chi bộ, trong các cuộc họp giao ban, thời gian hoàn thành trong Quý 

I năm 2022 đồng thời niêm yết công khai các bản cam kết để theo dõi, giúp đỡ, 
thực hiện.  

2. Quý II năm 2022: 

2.1. Tổ chức sơ kết 01 năm về việc thực hiện Nghị Quyết số 12-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc 

học tập tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Nội dung: Tổ chức sơ kết từ cơ sở, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị 

quyết số 12-NQ/TU và Kết luận cố 01-KL/TW gắn với việc biểu dương, khen 
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thưởng các cá nhân điển hình suất sắc trong học tập tu dưỡng, rèn luyện theo tư 
tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 2.2. Thực hiện các bài viết, bảng tin về những gương tập thể, cá nhân điển 
hình xuất sắc, nổi trội, những mô hình mới, cách làm hay trong học tập tu dưỡng, 

rèn luyện theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 Thời gian phát sóng phát thanh, truyền hình vào thời điểm trước, trong và sau 
dịp kỷ niện 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).  

3. Quý III năm 2022:  

3.1. Tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập làm 
theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và tổ chức 
kiểm tra gắn với giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 1/10/2021 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của 

Tỉnh ủy Lào Cai và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/20212 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập, làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2021-2025. 

 b) Thời gian thực hiện việc kiểm tra giám sát trong quý III năm 2022.  

3.2. Hưởng ứng các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 
năm của tỉnh.  

a) Nội dung: Hưởng ứng phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong năm của tỉnh: Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2022), Kỷ 
niệm thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2022); Ngày giải phóng Lào Cai 

(01/11/1950 -1/11/2022). 

b) Thời gian thực hiện: Trong quý III năm 2022.  

4. Quý IV năm 2022: 

 4.1. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2021-2025; Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy 
Lào Cai năm 2022.  

a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đánh giá kết quả 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo và nêu 
gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo tinh thần Nghị 

quyết số 12-NQ/TU ngày 1/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 
368- QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 18/5/20212 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị.  

b) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2022.  

4.2. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện học tập, làm 
theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Triển 

khai xây dựng nội dung chuyên đề, tổ chức hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức 
phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.  



4 
 

a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ các văn bản 
chỉ đạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện để xây dựng kế hoạch năm 2023, 

đồng thời xây dựng nội dung chuyên đề năm 2023, tổ chức học tập, quán triệt nội 
dung chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phạm vi toàn 

huyện. 

 b) Thời gian: Thực hiện việc xây dựng Kế hoạch trong tháng 12/2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ kế hoạch này cụ thể 
hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện, phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, 
đơn vị. Định kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm thực hiện việc học tập, làm theo và nêu 

gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước ngày 05/5 và báo cáo 
năm trước ngày 05 tháng 11 năm 2022 về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông; Phòng Văn hóa và 

Thông tin: Tăng cường tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu 
những nội dung cơ bản và cốt lõi của chuyên đề năm 2022, những tấm gương điển 

hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay trong học tập, làm theo và nêu 
gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày 
lễ kỷ niệm lớn trong năm. 

3. Phòng Nội vụ:  
- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Ủy 

ban nhân dân huyện trong việc học tập, làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện.  
- Đôn đốc việc kiểm tra, giám sát trong việc học tập, làm theo và nêu gương 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện, 

tham mưu cho UBND huyện báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện học tập, 

làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022, đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- TT. HU, HĐND,UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị;  
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
                   Đinh Văn Đăng 
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