ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 31 - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục
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” năm 2022
--------------Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Xác
định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đoàn thể đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh
chính trị vững vàng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng, truyền
thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
2. Đề cao vai trò của cấp ủy (trước hết là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ
đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của
mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; phát hiện, biểu dương các điển hình
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả
thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng
viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên năm 2022.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chủ đề 2022
Chủ đề thực hiện năm 2022 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và
truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
2. Tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề
2.1 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
* Nội dung, tài liệu
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Theo nội dung tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.
* Phương thức và thời gian thực hiện
- Đảng ủy Khối dự kiến tổ chức 02 cuộc:
+ Cuộc thứ nhất: Kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến các tổ chức cơ sở
đảng (theo lịch của tỉnh).
+ Cuộc thứ hai: Đảng ủy Khối chủ trì, kết nối đường truyền trực tuyến đến các tổ
chức cơ sở đảng (những đơn vị chưa tham gia ở cuộc thứ nhất - Dự kiến tổ chức vào
ngày thứ 7 hoặc chủ nhật).
- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 3 năm 2022.
2.2. Đưa nội dung Chủ đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh
hoạt chuyên đề tại chi bộ, cơ quan, đơn vị
- Trong sinh hoạt định kỳ cần quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, người lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực,
đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững
mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Căn cứ nội dung Chuyên đề toàn khóa của Trung ương và Chủ đề năm 2022,
chi bộ xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hằng quý để
thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực
hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh
hình thức, nói không đi đôi với làm:
+ Quý I: Học tập chuyên đề
+ Quý II: Thảo luận chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn của cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân (hoàn thành trước
15/4/2022).
+ Quý III: Thảo luận, bổ sung trong quá trình thực hiện kế hoạch của tập thể,
cá nhân.
+ Quý IV: Tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc
đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ,
cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước tập thể chi bộ về kết quả thực
hiện kế hoạch cá nhân. Chú trọng kết hợp thực hiện nội dung học tập và làm theo với
kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.
3. Xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2022
3.1. Đối với tập thể
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Các đảng ủy, chi ủy cơ sở, đoàn thể trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế
hoạch, triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, hiệu quả,
thiết thực. Trọng tâm là:
+ Tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ
chính trị năm 2022; các giải pháp để thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy,
nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
+ Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là
đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 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.
Gắn với thực hiện Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ”; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn
hóa doanh nghiệp”.
3.2. Đối với cá nhân
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ nội
dung Chủ đề năm 2022, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế
hoạch cá nhân (theo mẫu gửi kèm). Nội dung kế hoạch cá nhân cần gắn với việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp; đề cao vai trò tiên phong,
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ
quan, đơn vị; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm;
thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức …
Đăng ký nội dung, việc làm cụ thể gửi chi ủy chi bộ (đối với đảng viên) hoặc
thủ trưởng cơ quan (đối với quần chúng) nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi và làm
cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.
4. Tập trung xây dựng nhân tố gương điển hình tiêu biểu
Mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn tối thiểu 01 - 02 tập thể, 02 - 03 cá nhân
tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tư
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác biểu dương, nhân
rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các
lĩnh vực công tác, đặc biệt đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
để làm gương và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các
quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, trước kết là cán bộ chủ chốt các cấp; xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
vi phạm đảm bảo quy trình, quy định, nghiêm minh, kịp thời.
- Các cấp ủy cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 10/11/2021
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch này, các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các
đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm
2022 thiết thực, hiệu quả.
2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi,
hướng dẫn, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này; định kỳ báo
cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về
tiếp tục 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” năm 2022. Đề nghị các đơn
vị triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
(để b/c)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- TT các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng, BTG Đảng ủy Khối.
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