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KẾ HOAC̣H 
xây dựng chuyên đề hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm  

thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khoá XIII) năm 2022  

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về xây dựng chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch xây dựng chuyên 

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

và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khoá 

XIII)  năm 2022, cụ thể như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tuc̣ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 

số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05, Kết luận 01) và 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ; làm cho cán bộ, đảng viên và 

quần chúng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ trong tu dưỡng, rèn 

luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây 

dựng, phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội 

đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2. Việc thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2022 cần tập trung vào 

những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả thiết thực; phải đảm bảo 

3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên 

trong Đảng bộ Khối. 

3. Tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề hằng năm phải đảm bảo nghiêm 

túc, khoa hoc̣, sáng tạo, phong phú về hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. 
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II- NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

1. Chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, 

gương mẫu, có đạo đức trong sáng , bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm 

chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghê ̣An  trong giai đoạn 

hiện nay. 

2. Chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sư ̣

nghiêp̣ cách maṇg , góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá trong khu 

vực phía Bắc vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. 

3. Chuyên đề năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ 

cương xã hội. 

4. Chuyên đề năm 2025: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bồi 

dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.  

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề đến cán bộ, đảng 

viên và quần chúng 

Cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, 

học tập chuyên đề đến cán bộ, đảng viên tại các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. 

Việc quán triệt Chuyên đề năm 2022 gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng. 

Sau khi nghiên cứu, học tập, cấp ủy cơ sở chỉ đạo cán bộ, đảng viên, 

quần chúng viết bài thu hoạch và đăng ký thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, 

phấn đấu và nêu gương năm 2022. Nội dung bản đăng ký chú trọng về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được 

giao, trách nhiệm nêu gương; thực hiện cải cách hành chính và khắc phục các 

hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại…(có mẫu gửi kèm). 
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2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nƣớc, quê 

hƣơng, ngày thành lập, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị 

Tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình tập 

thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự 

gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức cuộc thi viết “Gương sáng đảng 

viên”. Cuộc thi nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong Đảng bộ Khối, 

đồng thời phát hiện, nhân rộng điển hình cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 

công tác quản lý, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, lao động, sản xuất; tổ chức 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được 

giao; gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt cải 

cách hành chính, có sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả 

cao (có hướng dẫn riêng). 

3. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tƣ tƣởng “tự soi, tự sửa”; phát 

huy ý chí tự lực, tự cƣờng, khát vọng vƣơn lên của cán bộ, đảng viên 

Các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”, làm 

cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu 

sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng 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, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về những điều đảng viên không được làm… 

Ngoài định hướng chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, khuyến 

khích các cấp uỷ cơ sở chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn các 

chủ đề đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ để làm phong phú thêm việc học 

tập và làm theo Bác. 

4. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là việc cải cách hành chính trong cơ quan, 

đơn vị và thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gƣơng 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 

Cấp uỷ các cấp rà soát chương trình hành động, kế hoạch, đề án, các chỉ 

tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp để tiến hành bổ sung nội dung học tập và 
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làm theo Bác. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng bộ 

Khối và cấp uỷ cơ sở về công tác cải cách hành chính. Cụ thể hoá và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các quy định về nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp với đặc thù, điều 

kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 

30/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. 

5. Xây dựng, đánh giá, công nhận mô hình điển hình 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, đánh giá, công nhận mô 

hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Dân vận khéo và mô hình “chi bộ 5 

tốt, đảng viên 5 tốt” theo các hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. 

6. Cấp uỷ các cấp tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ 

thị 05 và chuyên đề năm 2022 

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khoá, hằng 

năm của cấp uỷ và kế hoạch làm theo của cá nhân và việc tổ chức thực hiện 

các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thông qua 

việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả 

trong các tập thể, cá nhân; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc 

quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng uỷ Khối 

1.1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt 

chuyên đề năm 2022 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng, 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Đảng bộ và cơ sở. Chủ động 

tham mưu có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ 

và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022 (Thời gian hoàn thành 

việc học tập, quán triệt thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh). 

1.2. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo lập kế 

hoạch dự toán kinh phí hoạt động, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

1.3. Ban Tổ chức, Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ Khối căn cứ chỉ đạo của 

Ban Thường vụ phối hơp̣ với  Ban Tuyên giáo tham mưu xây dưṇg nôị  dung 

liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bô ,̣ đảng viên trong các chuyên đề hằng 
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năm. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và tổ 

chức thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm. 

2. Các cấp uỷ cơ sở 

Cấp uỷ cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm chỉ 

đạo, triển khai, tổ chức thực hiện trong đảng bộ, chi bộ phù hợp với tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng, đúng 

tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, 

đề nghị cấp uỷ cơ sở báo cáo về Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy Khối) xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 
- Các ban, VP Đảng ủy Khối, 

- Các tổ chức cơ sở Đảng, 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 

- Lưu.       

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Chu Bá Long 
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ĐẢNG BỘ ………………............... 

CHI BỘ.................................. 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nghệ An, ngày  tháng  năm 2022 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 
tu dƣỡng, rèn luyện, phấn đấu và nêu gƣơng năm 2022 

----- 

Họ và tên:............................................................................................ 

Sinh ngày:............................................................................................ 

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:................................................ 

Sinh hoạt tại Chi bộ............................................................................ 

Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 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”; Kết luận số 21-KL/TW về Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các quy định về trách 

nhiệm nêu gương với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Về tƣ tƣởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tác phong, lề 

lối làm việc; tự phê bình, phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn 

kết nội bộ 

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

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

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

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

2. Về thực hiện trách nhiệm nêu gƣơng 

      ( Đảng viên tự lựa chọn một số nội dung cụ thể tiêu biểu, nổi trội của mình để đăng ký nêu 

gương cho người khác học tập. Nội dung đăng ký cần bám vào thực hiện chức trách nhiệm vụ 

được giao)  

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

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

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

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

............................................................................................................................ 
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3. Về thực hiện cải cách hành chính 

(Từng đảng viên căn cứ Nghị quyết CCHC của tỉnh, Chương trình CCHC của tỉnh, 

chương trình hành động thực hiện của cơ quan đơn vị, vị trí công tác của bản thân để cam kết 

thực hiện...) 

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

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

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

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

4. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian 

qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lƣợng đảng viên năm 2021. 

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

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

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

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân 

để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và nêu gương, đồng thời là căn cứ để kiểm 

điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Tôi cam kết thực hiện và 

báo cáo kết quả trước chi bộ khi có yêu cầu. 

 

Lưu ý: Trên cơ sở đăng ký của đảng viên, Chi ủy rà soát các nội dung báo cáo Chi bộ, xác 

nhận, định kỳ 6 tháng và cuối năm đánh giá kết quả thực hiện của đảng viên. 

- Bản cam kết được lập thành 02 bản, chi ủy giữ 01 bản và cá nhân giữ 01 bản 

- Nội dung chữ in nghiêng trong ngoặc () ở các mục 2,3 là để tham khảo, đảng viên căn cứ 

chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của đơn vị để bổ sung phù hợp. 

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

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

NGƢỜI CAM KẾT 

(Ký tên) 

 

 

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

 

 

 

 

 


