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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Khuê Trung, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
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 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy 

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

Căn cứ Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/02/2022 về xây dựng chuyên đề hằng 

năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 

2022 đến năm 2025 và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy; 

Đảng ủy phường Khuê Trung ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh 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 triển khai thực hiện có hiệu quả 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” trong cơ quan và các chi bộ trực thuộc; nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, 

công chức và đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa về “ý chí tự lực, 

tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng thời cụ thể 

hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị; Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước 

với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 

đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025;  

3. Tiếp tục triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, trở thành nề nếp tại các cơ quan, 

đơn vị; góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan; 

đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; 

thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. 

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, 

biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả việc 



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

sơ kết, tổng kết việc thực hiện. 

II. NỘI DUNG  

1. Thực hiện nội dung chủ đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” 

2. Công tác học tập, quán triệt  

- Nội dung: Học tập chuyên đề năm 2022, các chuyên đề hằng quý gắn với 

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, 

thực hiện Nghị quyết các cấp. 

- Tổ chức học tập quán triệt đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường. 

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương 

hướng phấn đấu, làm theo. 

3. Xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 

- Các đơn vị, chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Tập trung 

triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo chỉ đạo của cấp ủy. 

- Kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tổ chức 

cho cán bộ, đảng viên xây dựng bảng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 

2022. 

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh  

Tuyên truyền về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, tập trung giới thiệu những nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội dung chuyên đề 

năm 2022 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (1930-2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2022), 47 năm ngày giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (1890-2022); phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Tuyên truyền phổ biến sâu rộng, thường xuyên các nội dung trên trong cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như: tuyên truyền trên trang 

phương tiện thông tin đại chúng, truyền miệng, các ấn phẩm, bản tin, trang thông 

tin, website, zalo, facebook….Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, 

tôn vinh “người tốt”, “việc tốt” điển hình tiên tiến và nhân rộng, phổ biến các mô 

hình hay, cách làm hiệu quả vào dịp lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng  

Các đơn vị, chi bộ trực thuộc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW, việc thực hiện nội dung cam kết của cán bộ công chức, viên 

chức, người lao động và đảng viên trên địa bàn phường. 

Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW theo định kỳ và hướng dẫn của cấp trên; kịp thời phát hiện, biểu 

dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình gương “người tốt” “việc tốt” điển hình 

tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Bộ phận tham mưu giúp việc của Đảng ủy, UBND, UBMT, các hội đoàn 

thể phường, các Chi ủy chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Đảng ủy phối hợp Ban Tuyên giáo – Dân vận phối hợp với lực 

lượng tuyên truyền ở khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực 

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

năm 2022. 

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra giúp Ban 

Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 

sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

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

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 

Nơi nhận:                                                        

- Thường trực Quận ủy,                                     
- Ban Tuyên giáo Quận ủy, 

- UBND, UBMT, các đoàn thể phường, 

- Các Chi bộ trực thuộc, 

- Bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy,                                                

- Lưu VPĐU.                                                                      

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Hồng Khánh 
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