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KẾ HOẠCH 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

------------- 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 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"; Kế hoạch số 157-

KH/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 

18/01/2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thực hiện Kết luận số 01- KL/TW 

ngày 18 tháng 5 năm 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"; Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Các cơ quan 

tỉnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2023. 

 Chi ủy, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023, như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023, gắn việc học tập và làm 

theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; các quy định 

của Đảng về trách nhiệm nêu gương, của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển 

biến tích cực trong nhận thức và hành động; ý thức, tinh thần trách nhiệm của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực 

thi công vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 

địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. 

2. Yêu cầu 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 

thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong công việc, trong cuộc 

sống hằng ngày của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Đề 
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cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao 

ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; phát huy ý chí, tự lực, 

tự cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 

góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

1.1. Về Chủ đề học tập: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động 

và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 

1.2. Về đối tượng học tập: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên, người lao động. 

1.3. Về thời gian học tập: Bắt đầu từ tháng 3 năm 2023. 

- Việc quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2023 (theo kế hoạch chung của 

tỉnh). 

- Việc học tập thường xuyên: Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập, việc thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

1.4. Hình thức: Học tập tại các hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp của tỉnh; 

trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, họp cơ quan, các tổ 

chức hội, đoàn thể. 

2. Về nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

2.1. Cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khắc 

phục những hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá kết quả thực 

hiện năm 2022. 

- Về tập thể: Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được; phân tích, 

chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan tới việc học tập và làm theo 

Bác năm 2022 và các vấn đề bức xúc của đơn vị để tập trung giải quyết bằng 

giải pháp cụ thể. Chi ủy thống nhất lựa chọn một số công việc có tính chất đột 

phá nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với 

việc thực hiện Chuyên đề năm 2023, trọng tâm vào các nội dung cụ thể sau:  

+ Việc nâng cao chất lượng tham mưu soạn thảo và ban hành văn bản.  

+ Tính chủ động, tích cực trong triển khai kế hoạch, tiến độ, chất lượng 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm.  

+ Việc nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động phong trào của các tổ chức 

đoàn thể.  
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+ Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”.  

-  Về cá nhân: Căn cứ vào cam kết của tập thể, mỗi cá nhân tự xây dựng 

bản cam kết học tập, làm theo với nội dung: tính tự giác, chủ động, sáng tạo, 

trách nhiệm nêu gương của mỗi cá nhân ở từng vị trí công tác trong thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ được giao. Khắc phục kịp thời, triệt để những hạn chế, 

khuyết điểm của cá nhân, của đơn vị đã được chỉ ra của năm trước và trong các 

đợt sinh hoạt chính trị; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, 

có việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực... Cụ thể: 

+ Đối với cán bộ, đảng viên: Khi xây dựng bản cam kết làm theo Bác đăng 

ký thực hiện từ 01 việc trở lên, gửi Chi bộ để tổng hợp, niêm yết, theo dõi (Theo 

mẫu 01 Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Đảng ủy CCQ 

tỉnh).  

+ Đối với công chức, viên chức, người lao động (không phải là đảng viên): 

đăng ký làm theo Bác từ 01 việc trở lên (theo mẫu 02 Kế hoạch số 94-KH/ĐU  

ngày 13 tháng 02 năm 2023 Đảng ủy CCQ tỉnh). 

2.2. Yêu cầu việc đăng ký, cam kết làm theo Bác 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và tổ chức đoàn thể nơi cá nhân (cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên) công tác, sinh hoạt có 

trách nhiệm gợi ý, định hướng và yêu cầu mỗi cá nhân tự giác đăng ký việc làm 

cụ thể, sát thực tế, dễ thực hiện và có kết quả rõ ràng; tránh biểu hiện chung 

chung, hình thức, sao chép.  

- Bản đăng ký phải được thông qua chi bộ, cơ quan, đơn vị để góp ý, hoàn 

thiện và giám sát việc thực hiện. Kiểm điểm việc thực hiện bản cam kết tại các 

buổi sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

cam kết; cuối năm kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành trong kiểm điểm cá 

nhân và làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên cuối năm. 

- Các Tổ trưởng tổ đảng có trách nhiệm đôn đốc đảng viên, quần chúng 

thuộc Tổ đảng xây dựng bản cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/3/2023. 

3. Thực hiện “nêu gương” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Tập thể, cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những 
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điều đảng viên không được làm; Quy định số 1496-QĐ/TU ngày 25/10/2013 của 

Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh...để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.  

- Cán bộ, đảng viên công chức, viên chức không giữ chức vụ cần phải nêu 

gương về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống; nâng cao 

trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo trong công việc nơi công tác và sinh sống; 

nâng cao trách nhiệm với các nhiệm vụ chung của cấp ủy, chính quyền địa 

phương, cơ sở nơi sinh hoạt.  

4. Công tác tuyên truyền và việc xây dựng điển hình tiên tiến, việc tốt, 

mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. 

4.1. Tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 

- Nội dung tuyên truyền: 

+ Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 

viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là tuyên truyền gương người 

tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  

+ Tuyên truyền những điển hình, mô hình mới, có sức lan tỏa trong cán bộ, 

đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 

trong xã hội. 

+ Tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh về đất và người Bắc Kạn, lịch 

sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn 

với bạn bè trong nước và quốc tế. 

- Hình thức tuyên truyền:  

+ Tuyên truyền qua các cuộc sinh hoạt chính trị; tuyên truyền miệng qua 

đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và trên mạng xã hội; tuyên 

truyền trực quan...  

+ Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương;  

+ Tuyên truyền tại buổi sinh hoạt chào cờ của tuần đầu tháng. (Nội dung: 

thông tin thời sự; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần trước, triển khai công 

việc trọng tâm trong tuần; tuyên dương tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ chuyên môn; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học 

tập và làm theo Bác; tặng hoa sinh nhật cho công chức, viên chức, người lao 

động). 

4.2. Xây dựng điển hình tiên tiến, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả 

trong học tập và làm theo Bác. 
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- Mỗi tổ Đảng lựa chọn ít nhất 01 đảng viên; 01 mô hình, cách làm hay để 

xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả.  

        - Tiếp tục bồi dưỡng các nhân tố được Chi bộ bồi dưỡng xây dựng điển 

hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác những năm trước; lựa chọn, giới 

thiệu bổ sung và tiếp tục bồi dưỡng các nhân tố mới.  

  5. Về khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến  

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập làm theo Bác và rút kinh 

nghiệm thực hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả tại các kỳ sinh hoạt của Chi 

bộ định kỳ hằng tháng. 

- Lựa chọn, biểu dương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác tại Chào cờ 

đầu tháng, sinh hoạt chi bộ và lưu tại sổ “Ghi danh người tốt, việc tốt” của Chi 

bộ. (Việc lập sổ “Ghi danh người tốt, việc tốt” thực hiện theo Hướng dẫn số 03-

HD/ĐU ngày 05/3/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh). 

- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 (bằng văn bản) của Chi 

bộ và đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, 

mô hình hiệu quả trong thực hiện học tập, làm theo Bác. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 19/05/2023. 

6. Tổ chức kiểm điểm việc đăng ký làm theo Bác và sinh hoạt chuyên 

đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

- Tổ chức kiểm điểm việc đăng ký làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ hằng 

tháng: Hằng tháng, Chi ủy tổ chức cho ít nhất 03 đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch làm theo Bác của cá nhân. 

- Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề trong quý II/2023 (dự kiến tháng 5/2023). 

7. Tiếp tục thực hiện giúp đỡ xã Bình Trung xây dựng nông thôn mới 

- Tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bình Trung (Chợ Đồn) xây 

dựng kế hoạch giúp đỡ xã phấn đấu hoàn thành thêm một số tiêu chí trong xây 

dựng nông thôn mới năm 2023.  

- Thường xuyên nắm bắt thực trạng để hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã.  

- Tiếp tục vận động toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động của Sở thực hiện gây quỹ hỗ trợ xã Bình Trung xây dựng nông thôn mới 

(bằng nguồn kinh phí tiết kiệm tiền ăn sáng 25.000đ/người/tháng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi ủy và toàn thể đảng viên, quần chúng căn cứ nội dung Kế hoạch này 

nghiêm túc thực hiện việc đăng ký và cam kết thực hiện học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.  
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2. Giao đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chủ trì 

tham mưu cho Chi ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 

này của các tổ đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

3. Giao đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo tổng hợp, đề 

xuất nội dung tuyên truyền phổ biến, cách thức tổ chức thực hiện học tập và làm 

theo Bác năm 2023 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong cơ 

quan, chi bộ, trong chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 

4. Giao đồng chí chi ủy viên phụ trách đảng vụ lập sổ “Ghi danh người tốt, 

việc tốt” và tổ chức theo dõi, thực hiện việc ghi danh người tốt, việc tốt, điển 

hình tiên tiến, việc làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện học tập và làm 

theo Bác. Đánh giá, đề xuất suy tôn, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong 

chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 

5. Các tổ trưởng tổ đảng chịu trách nhiệm đề xuất nhân tố, cách làm hay, mô 

hình hiệu quả của từng tổ đảng và bồi dưỡng nhân tố, triển khai cách làm hay, mô 

hình hiệu quả để Chi bộ xây dựng điển hình tiên tiến, theo dõi, hướng dẫn, rút 

kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình hiệu quả của đơn vị trong năm 2023. 

6. Giao Tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới chủ trì, tham mưu thực hiện 

nhiệm vụ hỗ trợ xã Bình Trung xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, theo Chuyên đề năm 2023 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền 

thông./.  

 
 

Nơi nhận: 

- - Đảng ủy CCQ tỉnh (theo dõi), 

- - Các đ/c chi ủy viên, 

- - Các tổ đảng, 

- - Đảng viên, CC, VC, NLĐ thuộc Sở, 

- - Lưu: Chi bộ. 

T/M CHI ỦY 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nông Văn Niệp 
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Mẫu số 1: Dùng cho cán bộ, đảng viên 

 

ĐẢNG BỘ CCQ TỈNH 

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

* 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Bắc Kạn, ngày    tháng   năm 2023 

BẢN CAM KẾT 

 thực hiện học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2023 

----- 

 

Họ và tên ......................, sinh ngày ...... tháng ...... năm ............................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................. 

Chức vụ đảng: ................................................................................................. 

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

Sinh hoạt tại chi bộ: ........................................................................................ 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 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 và chuyên đề học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, tôi cam kết như sau: 

1. Từ nhận thức của bản thân sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề 

năm 2023, liên hệ với vị trí công tác: 

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

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

2. Cam kết thực hiện bằng những việc làm cụ thể (gắn với vị trí công 

tác; công việc chuyên môn của bản thân). 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                      NGƯỜI CAM KẾT 
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Mẫu số 2: dùng cho CCVC, người lao động không phải là đảng viên 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                    Bắc Kạn, ngày…tháng…năm 2023 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Làm theo Bác năm 2023 

  

     Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2023 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, Sở TT&TT đăng 

ký làm theo Bác của các cá nhân như sau: 

 

STT Họ và tên Đăng ký việc làm theo Bác Ký tên 

01    

02    

03    

….    

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
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