ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2021
Số 14 - KH/ĐUK
KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
và tuyên dƣơng điển hình trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
----Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch sơ kết 05 năm
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương điển hình như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để
tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp tục đưa việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác,
thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, gắn với triển khai thực
hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức
cho cán bộ, đảng viên và người lao động; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp xây dựng Đảng và cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
- Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để nhân
rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối.
- Công tác Sơ kết gắn với tuyên dương gương điển hình phải được triển khai
nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, ý nghĩa, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.
Việc tổ chức sơ kết phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lựa
chọn tập thể, cá nhân điển hình phải đảm bảo tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu, có sức
thuyết phục, lan tỏa.
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II. TỔ CHỨC SƠ KẾT VÀ TUYÊN DƢƠNG GƢƠNG ĐIỂN HÌNH
1. Hình thức tổ chức
- Đối với cấp Đảng bộ Khối:
+ Lựa chọn, giới thiệu 02 tập thể, 02 cá nhân điển hình để Ban Thường
vụ Tỉnh ủy xét tuyên dương.
+ Tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị và tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW trong Đảng bộ Khối.
- Đối cấp cơ sở:
+ Các chi bộ tổ chức sơ kết theo hình thức sinh hoạt chuyên đề (theo Công
văn số 183-CV/ĐUK, ngày 23/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).
+ Các đảng bộ cơ sở căn cứ thực tiễn để tổ chức sơ kết với quy mô, hình thức
phù hợp, với thành phần toàn thể đảng viên đảng bộ hoặc ban chấp hành mở rộng.
+ Ngoài ra có thể lựa chọn các hình thức: Gắn với lễ chào cờ đầu tháng; báo
công, tuyên dương tại các di tích lịch sử, cách mạng; tổ chức các hoạt động giao
lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình với các tập thể trong cơ quan,
doanh nghiệp.
+ Tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 của
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2. Đối tƣợng, tiêu chuẩn tuyên dƣơng
- Đối tượng: Các tập thể (chi bộ, cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đội, tổ chuyên
môn...), cá nhân (đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên,
đoàn viên, hội viên,) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn từ 2016 - 2021.
- Tiêu chuẩn:
* Đối với tập thể phải đạt các tiêu chuẩn:
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cách làm sáng tạo,
hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng tích cực.
Xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
- Đạt kết quả nổi bật, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Là chi bộ, đảng bộ phải đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2021 (trong đó có ít nhất 03 năm hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ).
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* Đối với cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn:
- Phải thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, có uy tín cao trong cơ quan, đơn
vị, đảng viên, Nhân dân nơi công tác, cư trú và được bình chọn từ cơ sở.
- Có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm
gương tiêu biểu về năng lực, ý chí rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động và
công tác, gương mẫu đi đầu trong học tập, công tác, lao động, sản xuất.
- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu
dưỡng đạo đức, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có
sáng kiến giá trị… góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị và tổ chức đảng.
- Là đảng viên phải có 03 năm được công nhận đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 và Quy định
số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác
thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
- Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Quy định số 101QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương và
Quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy; các phong trào thi đua yêu nước; các quy
định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
3. Số lƣợng
- Cấp Đảng bộ Khối: (dự kiến tuyên dương 65 gương điển hình).
Đề nghị mỗi đảng bộ giới thiệu tối đa 02 điển hình (01 tập thể và 01 cá
nhân), chi bộ cơ sở giới thiệu 01 điển hình. Hồ sơ tuyên dương gửi về Ban
Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 20/4/2021.
Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị của cấp ủy; danh sách trích ngang (có tóm tắt
thành tích của tập thể, cá nhân theo mẫu gửi kèm).
- Cấp cơ sở: Do cấp ủy cơ sở lựa chọn, quyết định.
4. Thời gian
- Đối với cơ sở: Hoàn thành trƣớc ngày 20/4/2021.
- Đối với Đảng bộ Khối: Dự kiến ngày 20/4/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối
- Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp các ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường
vụ Đảng ủy Khối xây dựng nội dung tổ chức sơ kết; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW; tham mưu chọn tập thể, cá nhân điển hình để tuyên dương.
- Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo dự trù
kinh phí, các điều kiện đảm bảo và thực hiện công tác tuyên dương, khen thưởng
tại Hội nghị.
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2. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc
Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo tổ chức sơ kết, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu
biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở cơ quan, đơn vị
mình; việc sơ kết phải được tiến hành đảm bảo mục đích, thời gian, yêu cầu đề ra
và gửi danh sách những điển hình đã tuyên dương ở cơ sở về Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối trƣớc ngày 20/4/2021 để tổng hợp, theo dõi.
Nhận được văn bản, đề nghị các cấp ủy cơ sở, các ban xây dựng đảng, Ủy
ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối chủ động triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c)
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Thường trực các tổ chức đoàn thể,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- Lưu Văn phòng, BTG Đảng ủy Khối.
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