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                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 01 năm 2020 

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 

theo chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế 

hoạch số 03-KH/TW, 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 360-KH/BTGTW, 

ngày 04/12/2019 và Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 04/12/2019 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh năm 2020 

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, Kế hoạch số 38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các nội dung 

mang tính đột phá nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém 

tại các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

 2. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; tạo 

chuyển biến về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TU nhằm phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, 

những tập thể, cá nhân điển hình; kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục bệnh 

thành tích, nói không đi đôi với làm. 

4. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phát huy tinh thần 

chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị 

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị, chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh năm 2020    

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động  kỷ niệm 

các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020); 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020); 

200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020); Kỷ niệm 90 năm 

thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930-3/2020); 90 năm Xô - Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 

12/9/2020); 200 năm năm mất Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới 

Nguyễn Du (1820-2020)...  

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị của 

Trung ương, của tỉnh, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

- Chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm 

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

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin, cổng 

thông tin điện tử phản ánh kịp thời những chuyển biến tại các cơ quan, đơn vị 

trong quá trình triển khai; tuyên truyền những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay; 

các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh.  

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 

chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tổ chức xét, chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá  đợt II, giai đoạn 2018-2020 theo 

nội dung Công văn số 7332-CV/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương. 
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- Biên soạn ấn phẩm “Những tấm gương bình dị, cao quý” trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 130 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).  

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tùy vào tình hình thực tiễn của 

địa phương, đơn vị tổ chức biên soạn các ấn phẩm làm tài liệu tuyên truyền việc 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh ở đơn 

vị mình. 

- Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, đoàn viên, hội viên, tuyên 

truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng 

tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. 

2. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề của Trung 

ương, chủ đề của tỉnh năm 2020 

 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” và chủ đề của tỉnh: “Đoàn kết toàn 

dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ 

cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới”. 

3. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái 

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh (Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch) tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc tăng 

cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực 

thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Nâng cao chất lượng đội 

ngũ cộng tác viên. Kết hợp tuyên truyền người tốt, việc tốt với việc đấu tranh, phản 

bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua 

bài viết với tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; tăng 

cường quán triệt nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, 

học tập nghị quyết, nói chuyện thời sự, tập trung nội dung về xây dựng khối đại 

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

phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. 



4 

 
Chủ động thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 

cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, 

đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về 

những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 

4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chuyên đề của Trung 

ương, chủ đề của tỉnh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn định kỳ và 

đăng ký cam kết thực hiện. 

Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thảo luận xây dựng kế hoạch và đề ra các giải 

pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các chuyên đề hàng năm; 

chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay; 

thường xuyên đưa nội dung chuyên đề của Trung ương và chủ đề của tỉnh vào sinh 

hoạt chi bộ; việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện 

ở chi bộ do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.  

Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chuyên đề của Trung 

ương, chủ đề của tỉnh nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng. Ngoài ra đối với cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đăng ký cam kết thực hiện và xây dựng chương 

trình hành động nộp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ thuộc diện ban thường vụ 

huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quản lý đăng ký cam kết thực hiện và xây 

dựng chương trình hành động nộp tại ban tổ chức huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực 

thuộc để theo dõi và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, 

chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ 

của cơ quan, đơn vị 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 các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả 

công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu 

quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 
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quyết công việc”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

 5. Tổ chức Hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về rèn 

luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Dựa trên nội dung chuyên đề của Trung ương và chủ đề của tỉnh, cấp ủy các 

cấp lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức hội thảo, tọa đàm hoặc sinh hoạt chuyên 

đề phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, theo các hình thức: Gắn 

với nội dung sinh hoạt thường kỳ và lồng ghép trong các hoạt động, sinh hoạt kỷ 

niệm ngày truyền thống, ngày thành lập cơ quan, đơn vị mình; sinh hoạt câu lạc bộ, 

tọa đàm, giao lưu gặp mặt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các 

hội thi tìm hiểu, kể chuyện, tham gia viết báo, truyện, các tác phẩm nghệ thuật về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền sâu 

rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

6. Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cấp ủy các cấp 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. Mỗi đơn vị lựa 

chọn 02 - 04 tập thể, 02 - 03 cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình 

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

7. Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh 

 Tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả 4 

năm thực hiện Chỉ thị, chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh gắn với việc 

biểu dương các điển hình tiên tiến. 

8. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo tinh thần kế hoạch kiểm tra, 

giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghiên cứu, đề xuất những cách làm hay, 

thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; chủ động chấn chỉnh 

những biểu hiện triển khai hình thức, đối phó, thiếu thực chất. Đưa kết quả thực 
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hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm; làm căn cứ 

trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cấp ủy cho 

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phối hợp chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xây dựng chương trình, kế 

hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại địa phương, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh; theo dõi, hướng dẫn các địa phương, 

đơn vị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện trong 

toàn Đảng bộ. 

Chủ trì tham mưu, hướng dẫn thực hiện các nội dung: Kế hoạch sơ kết 04 

năm và biểu dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về rèn 

luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Chủ trì biên soạn ấn phẩm “Những tấm gương bình dị, cao quý” trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thời gian hoàn 

thành: Tháng 4/2020); tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu 

dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả 

trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú biên 

soạn nội dung tài liệu chủ đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; 

nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, 

năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.  

Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan hướng 

dẫn xây dựng đăng ký cam kết, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chuyên đề của Trung ương, 

chủ đề của tỉnh đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, huyện, 

thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quản lý. 
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2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 

08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Quy định số 890-

QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp; hướng dẫn đưa nội dung 

học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; đưa 

kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá 

nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm; làm 

căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cấp 

ủy cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Cụ thể hóa chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh tham mưu Chuyên đề 

“Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.  

Chủ trì, phối hợp cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp 

báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp tình hình, kết quả thực hiện cam kết, chương 

trình hành động đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, huyện, 

thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quản lý. 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan hướng dẫn đăng 

ký cam kết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn 

với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh 

đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, huyện, thành, thị ủy, đảng 

ủy trực thuộc quản lý.   

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú biên soạn tài 

liệu thực hiện nội dung chủ đề của tỉnh và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. 

 3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).   

4. Văn phòng Tỉnh ủy 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh; theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch trong toàn Đảng bộ. 
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Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính căn cứ văn bản của Trung ương hướng dẫn 

về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu phân bổ và thanh quyết toán các khoản 

kinh phí liên quan việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.  

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

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

 Triển khai thực hiện chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh trong các 

hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo triển khai Chuyên đề đẩy 

mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nội dung 

chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền 

thống, ngày thành lập của tổ chức với các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, 

giao lưu gặp mặt, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Tuyên truyền về kết quả thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW trên báo, tạp chí, bản tin của tổ chức.  

Phát huy vai trò giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền. Thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về 

“giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ 

chốt và cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở trong thời gian tới”; Quy định 625-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 7. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản 

tin, cổng thông tin điện tử tỉnh 

 Mở chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng tuyên truyền kết quả 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề của Trung ương, chủ đề của 

tỉnh, phản ánh kịp thời những chuyển biến tích cực tại các địa phương, đơn vị; 

tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
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học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Giải 

thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 

2018-2020. 

8. Trường Chính trị Trần Phú  

Phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy biên soạn nội dung tài liệu, 

các bài giảng chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

9. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn  

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

chuyên đề Trung ương, chủ đề của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, 

chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),                           

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra,     

Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

(Đã ký) 
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