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KẾ HOẠCH 
sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 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  

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

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 (sau đây gọi tắt là Kết 

luận 01); Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai kế 

hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cụ thể như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1. Việc sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nhằm đánh giá toàn 

diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 

01-KL/TW của Bộ Chính trị ở chi, đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ Khối; chỉ rõ 

kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, 

rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực 

nhằm thực hiện đạt kết quả tốt hơn, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối.  

2. Thông qua việc sơ kết, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động trong học tập và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức 

và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 

toàn Đảng bộ Khối. 

3. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, 

đúng tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. Việc biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo chất lượng, đúng đối 

tượng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tránh phô trương, hình thức. 

II- Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức sơ kết và công tác khen 

thưởng 

1. Nội dung 

Nội dung sơ kết, đánh giá cần bám sát vào các nhiệm vụ nêu ra trong Kết 

luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 184-KH/TU của Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy, trong đó đánh giá sâu, kỹ mức độ tác động đến thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập 

trung vào những vấn đề trọng tâm sau: 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01 và Kế hoạch số 50-

KH/ĐUK, ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận 

01-KL/TW; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm và đăng 

ký việc làm theo Bác.  

1.2. Những kết quả đạt được  

- Kết quả tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt Kết luận 01-KL/TW, 

nhất là việc cụ thể hóa Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề 

từ năm 2021 - 2023.  

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

thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên.  

- Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

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

và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thế 

hệ trẻ, đoàn viên thanh niên tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối với học sinh, 

sinh viên ở Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng nghề; những 

mô hình hay, cách làm hiệu quả; gương người tốt, việc tốt… cần phổ biến và nhân 

rộng. 

- Kết quả giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, việc thực 

hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. 

1.3. Đánh giá chung: Đánh giá khái quát những kết quả đạt được; hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.  

1.4. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp: Tập trung những vấn đề trọng 

tâm, nổi cộm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; xác định nội dung đột phá để tạo 

chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

1.5. Đề xuất, kiến nghị  

(Gửi kèm Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW của Bộ Chính trị) 

2. Hình thức, thời gian tổ chức sơ kết  

- Cấp cơ sở 
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+ Đối với chi bộ cơ sở tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện 

Kết luận số 01-KL/TW  của Bộ Chính trị. 

+ Đối với đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết 03 năm thực 

hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (có thể tổ chức lồng ghép với các hội 
nghị khác). Thời gian tổ chức đánh giá sơ kết hoàn thành trước ngày 22/3/2023  

Lưu ý: Các chi, đảng bộ cơ sở hoàn chỉnh báo cáo sơ kết và hồ sơ đề nghị 

khen thưởng gửi về Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 

24/3/2023. 

- Cấp Đảng ủy khối 

+ Trên cơ sở báo cáo của các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 

khối tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối báo cáo sơ kết gửi về 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 07/4/2023; đồng thời chuẩn bị nội dung, 

chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết. 

+ Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW Đảng ủy khối sẽ tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác, dự kiến trước 

31/3/2023 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

3. Khen thưởng 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp tổ chức họp bình chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc qua 03 

năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đề nghị cấp trên khen thưởng với tinh thần 

dân chủ, khách quan, đúng quy trình, đảm bảo đủ những tiêu chuẩn theo Hướng 

dẫn số 248/HD-SNV, ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ hướng dẫn các hình thức 

biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển 

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

hoàn tất hồ sơ, gửi về Đảng ủy khối trước ngày 24/3/2023 (Hồ sơ nộp trễ hạn, 

Đảng ủy khối không xem xét khen thưởng). 

+ Đối với chi bộ cơ sở: Chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân; 

+ Đối với đảng bộ cơ sở: Chọn 01 tập thể và 01 cá nhân. Riêng đối với đảng 

bộ cơ sở từ 100 đảng viên trở lên được chọn thêm 01 cá nhân. 

Lưu ý: Các tập thể và cá nhân đề nghị Đảng ủy khối khen thưởng 03 năm, 

yêu cầu trước đó hàng năm phải được chi bộ, đảng bộ cơ sở biểu dương, khen 
thưởng. 

- Trên cơ sở đề nghị của các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy 

khối sẽ xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu 03 năm để khen thưởng 

và chọn 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình xuất sắc nhất đề nghị UBND Tỉnh khen 

thưởng theo quy định. 

- Hồ sơ khen thưởng gồm: 

+ Tờ trình của Cấp ủy đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích nổi 

bật trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (2 bản). 

+ Trích biên bản họp xét biểu dương, khen thưởng (2 bản). 
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+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07 ban hành kèm 

theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ); có xác nhận của 

cấp ủy nơi công tác và đóng tập bìa cứng ngoài. Nội dung báo cáo thành tích ngắn 

gọn, nêu cụ thể đóng góp của tập thể, cá nhân trong thực hiện việc đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04 bản chính). 

III- Tổ chức thực hiện 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy khối chỉ đạo 

và tiến hành công tác đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh đạt kết quả tốt.  

- Văn phòng Đảng ủy khối phối hợp với Ban Tuyên giáo chuẩn bị công tác 

phát hành công văn mời dự hội nghị, in tài liệu và kinh phí khen thưởng, in ấn giấy 

khen các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị bảo đảm chu đáo, trang trọng. 

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo 

sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để báo cáo Ban Thường vụ Đảng 

ủy khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Đảng ủy khối và 

UBND tỉnh khen theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Thường vụ Đảng ủy khối, 

- Các Ban, Văn phòng, Đoàn khối 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng, Ban Tuyên giáo. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

  Lưu Xuân Hải 
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