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KẾ HOẠCH 
triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, 

 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người  

Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu 

 phát triển bền vững quê hương, đất nước” 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận 

phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” 

(sau đây gọi tắt là Chuyên đề 2023); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - 

Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 

với các nội dung như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong 

việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với 

Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy 

thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa”.  

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về những nội dung cơ bản và giá trị to 

lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con 

người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê 

hương, đất nước. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công 

chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.  

3. Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng triển khai 

thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị 

quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước; Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn 

quốc diễn ra ngày 24/11/2021...  
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4. Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 cần tập trung 

vào những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm, có tính đột phá trong xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt Chuyên đề năm 2023 

1.1. Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề 

1.1.1. Nội dung và tài liệu 

- Nội dung: Những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người 

Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, 

đất nước”. 

- Tài liệu: Chuyên đề năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và 

phát hành tới từng chi, đảng bộ cơ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Đảng ủy khối (gửi kèm tài liệu Chuyên đề năm 2023). 

1.1.2. Hình thức và thời gian thực hiện 

a. Đối với Đảng ủy khối 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh mở 01 lớp tổ 

chức học tập và quán triệt Chuyên đề 2023 đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và 

toàn thể đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối. 

 - Hình thức tổ chức: Học tập trung (trực tiếp) kết hợp với trực tuyến.  

 - Thời gian:  01 buổi, hoàn thành trong tháng 3/2023 

b. Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề 

2023 đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia học lớp do Đảng ủy Khối tổ chức.  

 - Hình thức tổ chức: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập trung 

(trực tiếp) hoặc trực tuyến hoặc có thể lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 

cơ quan, đoàn thể bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

 - Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2023. 

1.2. Đưa nội dung Chuyên đề 2023 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh 

hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

- Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần quán triệt nâng cao nhận thức trong 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng văn hóa, 

con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng 

yêu cầu xây dựng văn hóa trong chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hoàn 

thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa, đưa vào 

trong sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ 

quan, đoàn thể. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề 
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ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp.  

 2. Xây dựng Kế hoạch triện khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 

 2.1. Xây dựng Kế hoạch của tập thể 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình 

hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện: Đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và các chương 

trình, kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa, con người của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp.  

2.2. Kế hoạch của cá nhân 

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên nhất là người đứng 

đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2023 vào xây dựng kế 

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

sau khi học tập, quán triệt chuyên đề; gửi cấp ủy chi bộ để theo dõi và làm cơ sở 

phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.  

Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể các cấp chịu trách 

nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của đảng 

viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

mình vào cuối năm.  

- Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên 

được miễn sinh hoạt không phải xây dựng kế hoạch cá nhân, thực hiện theo quy 

định hiện hành.  

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4/2023.  

Lưu ý: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở hướng dẫn triển khai để cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (theo mẫu Đảng ủy khối gửi 

kèm).  

4. Xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả 

của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bồi dưỡng, xây 

dựng điển hình tiên tiến; quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực 

hiện các tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến, kịp thời đánh giá kết quả đạt 

được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình 

trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Đảng bộ khối. 

- Trên cơ sở đăng ký học tập làm theo Bác theo Chuyên đề 2023 của tập thể 

và cá nhân. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung xây dựng tập thể và cá 

nhân điển hình tiên tiến. Đăng ký cụ thể tên tập thể, cá nhân và tiêu chí phấn đấu, 

hàng năm gửi về Đảng ủy khối trước ngày 30/4 để tổng hợp, giám sát cụ thể: 

+ Đối với chi bộ cơ sở: Đăng ký 01 tập thể hoặc 01 cá nhân. 

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

đảng bộ cơ sở từ 100 đảng viên trở lên được đăng ký thêm 01 cá nhân. 
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5. Về công tác tuyên truyền 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức 

tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp mình, trong đó tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên 

nền tảng internet, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tọa đàm, hội thảo, giao 

lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền 

viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,… Tùy điều kiện thực tế 

có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền nội dung Chuyên đề 2023 cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và 

tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

Chú trọng tuyên truyền về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, kết 

quả thực hiện chuyên đề và những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; tuyên truyền, 

biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, cán bộ, đảng viên chủ động tuyên 

truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh 

mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát 

việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức tham gia viết bài về những điển hình, nhân rộng các điển 

hình, mô hình, nhân tố mới, các cách làm hay tạo sức lan tỏa nhanh trong xã hội; 

chú trọng tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, không gian mạng…; gắn với biểu dương, khen thưởng gương 

người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự 

đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội....  

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh 

Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị chủ động, 

tích cực thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình văn hóa - văn nghệ, 

hình ảnh trực quan... thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về gương “người tốt”, “việc tốt”, 

các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; đặc biệt là vào các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn 

của tỉnh, của đất nước. 

6. Về công tác kiểm tra, giám sát 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề 2023; các kế 

hoạch, hướng dẫn việc thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối; kịp thời phát hiện, xử 

lý những khó khăn, vướng mắc; biểu dương, nhân rộng các điển hình về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề 

2023 tại các chi, đảng bộ trực thuộc; kịp thời sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực 

hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

         III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện có hiệu quả Kết luận số 

01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 30/01/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy Khối; kịp thời cụ thể hóa và triển 

khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên thành những chương trình, kế 

hoạch phù hợp với đặc thù của Đảng bộ khối. 

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có trách nhiệm tham mưu triển khai việc 

học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chuyên đề 2023 chủ trì tham 

mưu việc kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung đề ra trong Kế hoạch theo quy 

định; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối để theo dõi, chỉ đạo. 

        - Ban Thường vụ Đoàn Khối có trách nhiệm triển khai quán triệt và thực hiện 

chuyên đề năm 2023 cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối; tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh học tập và 

rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng và làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh 

thần vững chắc trong xã hội. 

2. Đối với tổ chức cơ sở đảng 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện chuyên đề 2023, cụ thể hóa Kế hoạch phù 

hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả chuyên đề năm 2023 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời gửi 

kế hoạch thực hiện về Đảng ủy Khối trước ngày 30/3/2023. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, 

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

quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về 

Đảng ủy khối để theo dõi, chỉ đạo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất khi cần thiết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy khối, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, 

- Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lưu Xuân Hải 
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