
 

 

 TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                                                        

* 

Số 165-KH/TU   

 

                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
            

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  

về đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019 
 

Thực hiện Công văn số 5968-CV/BTGTW, ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 03 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” (sau đây gọi là Chỉ thị số 05-CT/TW) 

và triển khai nhiệm vụ năm 2019 như sau:  

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế 

hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 38-KH/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa 

XII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

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 cán bộ chủ chốt các cấp” 

(sau đây gọi là Quy định số 890-QĐi/TU) nhằm tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét 

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

yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới. 

2. Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của tỉnh: “Xây dựng ý thức tôn 

trọng nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm 

vụ chính trị năm 2019 và những năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

3. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng, 

nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, 

nói không đi đôi với làm; đề xuất những cách làm hay, thiết thực nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 

thời gian tới. 

4. Cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các gương điển hình đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả, gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và các ngày lễ lớn trong năm 2019. 
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II- TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 - 

CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

1. Hình thức, nội dung 

- Hình thức: Căn cứ thực tiễn của địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức 

sơ kết phù hợp. Có thể chọn kết hợp các hình thức sau: Tổ chức Hội nghị sơ kết và 

biểu dương gương điển hình tiên tiến hoặc kết hợp tọa đàm chuyên đề “Trách 

nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lễ báo công, tuyên dương tại các di tích lịch sử, 

cách mạng; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, nêu gương, trao đổi kinh 

nghiệm giữa các điển hình với một số cơ quan, đơn vị... 

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương 

gương điển hình (theo đề cương kèm theo).  

2. Lựa chọn gƣơng điển hình 

2.1. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân 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. 

* Đối với tập thể phải đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với cách làm sáng tạo, hiệu quả, 

được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân 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 được 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; 

- Đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên 

tục và được cấp trên (theo ngành dọc) xem xét, giới thiệu. 

 * Đối với cá nhân: Các cá nhân được biểu dương thực sự tiêu biểu trên các 

lĩnh vực được bình chọn từ cơ sở, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn sau: 

- 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, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có sáng 

kiến giá trị… góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an 

ninh của địa phương, đơn vị; 
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- Là đảng viên phải có 3 năm liên tục được công nhận đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW về giữ mối liên hệ với 

chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

- Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ; Quy định số 101-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính 

trị; các quy định của tỉnh, của ngành.  

- Là cán bộ diện Ban Thường Tỉnh ủy quản lý phải được nhân dân nơi cư 

trú đánh giá tốt theo kết quả lấy phiếu đánh giá, nhận xét theo Quy định số 827-

QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2.2. Số lượng gương điển hình 

- Cấp tỉnh: (dự kiến 50 tập thể, 50 cá nhân) được phân bổ như sau: 

+ Các huyện, thành, thị ủy: Mỗi đơn vị giới thiệu 3 tập thể và 3 cá nhân. 

+ Các đảng ủy trực thuộc: Mỗi đơn vị giới thiệu 2 tập thể và 2 cá nhân 

(riêng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 5 tập thể và 5 cá nhân). 

- Cấp huyện, cấp cơ sở: Do đơn vị thống nhất số lượng.  

3. Thành phần dự Hội nghị 

3.1. Hội nghị cấp tỉnh: 

* Đại biểu Trung ương: Đại diện: Ban Bí thư Trung ương, Lãnh đạo Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ phận chuyên 

trách Chỉ thị 05; 

* Đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban 

Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các đồng chí Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng 

các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. 

3.2. Hội nghị cấp huyện: 

* Đại biểu mời: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; trưởng, phó đoàn công tác 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa bàn; đại diện: Lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban 

Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 của tỉnh; Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh; 

* Đại biểu cấp huyện và cơ sở: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ; lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng các huyện, thành, thị ủy, 
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đảng ủy trực thuộc; trưởng các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch, 

trưởng Ban Tuyên giáo các xã, phường, thị trấn... (Các thành phần khác do cấp ủy 

địa phương quyết định tùy vào tình hình thực tế); 

- Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. 

4. Thời gian tổ chức sơ kết 

Tổ chức sơ kết vào dịp Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2019); 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 

15/6/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 

2019) và kỷ niệm 74 ngày Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2019). 

- Cấp cơ sở và cấp huyện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2019. 

- Cấp tỉnh: tổ chức Hội nghị sơ kết trong tháng 9 năm 2019 gắn với các hoạt 

động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Lưu ý: Các đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ 

quan Thường trực Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trƣớc ngày 05/8/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đồng thời gửi 

qua địa chỉ email:btgtu@hatinh.dcs.vn và phongllctlsdangbtg@hatinh.dcs.vn ). 

Hồ sơ gồm:  

+ Công văn đề nghị của cấp ủy; 

+ Danh sách trích ngang và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị 

biểu dương, có xác nhận của cấp ủy. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019  

1. Xác định nội dung đột phá, xây dựng chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW phù hợp với tình hình địa phƣơng, đơn vị  

1.1. Bám sát các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1
, 

chuyên đề năm 2019 của Trung ương “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát 

huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” và chủ đề của tỉnh “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 

đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các 

địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để xây dựng chủ đề thiết thực thực hiện 

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

                                                           
1
 Kế hoạch 38-KH/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 60-KH/BTGTU, ngày 

10/12/2018 về tổ chức tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn 63-HD/BTGTU, ngày 10/12/2018 về học tập chuyên đề 

năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn 73-HD/BTGTU, ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo 

chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

 

mailto:btgtu@hatinh.dcs.vn
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1.2. Xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh  

a. Đối với các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc: Căn cứ tình hình 

thực tiễn, lựa chọn một số công việc cụ thể có tính đột phá nhằm thực hiện có hiệu 

quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các phong trào thi đua yêu 

nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương  4, 6, 7, 8 khóa XII; Quy định số 08-

QĐi/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung 

ương về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại 

trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Quy định số 

890-QĐi/TU. 

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đăng ký với Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy nội dung đột phá và tập trung thực hiện hiệu quả thiết thực; định kỳ 06 

tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).  

b. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước: Triển khai các nội dung 

trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quyết định 

52/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy 

định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, 

viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kết 

luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của 

cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát 

huy ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đến đời sống của nhân dân trong triển khai 

thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết 

hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua. 

c. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh: Xây 

dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên và Chuyên đề năm 

2019 gắn với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-

QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát, phản biện và góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội
2
; 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”. 

                                                           
2
 Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-

QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và 

nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  
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* Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 4 năm 2019.   

1.3. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo Chuyên đề năm 2019 của trung 

ương và Chủ đề 2019 của tỉnh 

- Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Trên tinh thần 

nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII và Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung đột phá 

gắn với việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị.  

- Đối với cán bộ, đảng viên: Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu 

dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo Công văn số 2952-CV/BTCTW, 

ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng cam kết, kế hoạch thực 

hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, nội dung chuyên đề năm 2019 của Trung 

ương và của tỉnh, Quy định số 08-QĐi/TW, Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-

KL/TU, Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định 890-QĐi/TU, 

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
3
 nộp tại chi bộ nơi sinh 

hoạt đảng để theo dõi và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên 

cuối năm. 

* Thời gian: Từ tháng 4 năm 2019   

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tập 

trung vào nội dung nêu gƣơng ngƣời đứng đầu 

- Công tác tuyên truyền cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các 

phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, các ngày lễ lớn của quê 

hương, đất nước trong năm 2019. 

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả theo 

Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 

73-HD/BTGTU và Kế hoạch số 58-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4
. 

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương của người đứng đầu theo Quy 

định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy 

định số 890-QĐi/TU, ngày 5/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

                                                           
3
 Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết 

định 52/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

4
 Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW, ngày 08/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn 73-

HD/BTGTU, ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Tổ chức xét, chọn 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. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.    

3. Tổ chức tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng 

đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán 

triệt nội dung Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định số 890-QĐi/TU (Kế hoạch 60-

KH/BTGTU, ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có thể lồng ghép với 

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở cơ sở).  

4. Tăng cƣờng đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái 

- Cấp ủy các cấp chủ động 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, nhất là trên mạng Internet; nâng cao chất lượng 

đội ngũ cộng tác viên.  

- Chủ động thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

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

phương tới 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 theo tinh thần Quy định số 

11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng 

đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân; nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên. 

Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động 

phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm (Kế hoạch 150-KH/TU, ngày 03/01/2019 

về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019). 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo 

tinh thần Quy định số 625-QĐ/TU, ngày 02/3/2018 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 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.   
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IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực 

thuộc, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện.  

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy và các ban 

đảng kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, 

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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