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KẾ HOẠCH

triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”
----Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”,
Huyện uỷ ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề năm
2022, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và
Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong
học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và
phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần
thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề năm
2022 gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn
vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện;
tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục
bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo
Bác về trách nhiệm nêu gương gắn với xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng
phát triển quê hương phồn thịnh.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung, thời gian, địa điểm, tài liệu học tập
1.1. Nội dung Học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 tập trung vào những
nội dung sau:
- Những chỉ dẫn quý báu và tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Bảo Yên phát
triển nhanh và bền vững.
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- Một số giải pháp để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất
là người đứng đầu nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, góp
phần hiện thực hóa khát vọng Bảo Yên.
Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề để tiếp tục phát huy mạnh mẽ
hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó khơi dậy khát vọng cống
hiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát
triển quê hương Bảo Yên giàu đẹp. Phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng
trưởng và là trung tâm kết nối vùng Tây Nam Trung Quốc và các nước ASEAN
hướng tới mục tiêu năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung
du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh
phát triển của cả nước.
1.2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị
Dự kiến vào cuối tháng 4/2022, triển khai bằng hình thức theo dõi truyền
hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
1.3. Tài liệu học tập
Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ
quan, đơn vị năm 2022) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.
Các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa Chuyên đề năm 2022 thành kế hoạch,
hướng dẫn cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, đưa vào học tập
và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể,
các đơn vị có thể biên soạn các tài liệu tham khảo để tuyên truyền các nội dung
của Chuyên đề năm 2022 bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện
một cách thiết thực, hiệu quả.
2. Hình thức triển khai thực hiện
2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
Huyện tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề năm 2022 cho đội ngũ cán bộ chủ
chốt các cấp và cán bộ, đảng viên cùng thời điểm với hội nghị của tỉnh. Đồng thời
chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho đảng viên học tập theo nhóm đối
tượng và phù hợp với các loại hình chi bộ khác nhau qua sóng của Đài Phát thanh
- Truyền hình tỉnh. Đối với những cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia
học tập Chuyên đề năm 2022 qua sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thì
chỉ đạo tổ chức học tập bổ sung bằng hình thức phù hợp, bảo đảm 100% cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc địa phương, đơn vị
quản lý đều tham gia học tập, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2022.
(Riêng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Phòng giáo dục và đào tạo
huyện sẽ học tập, nghiên cứu vào dịp bồi dưỡng hè năm 2022).
Chỉ đạo và triển khai tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2022 gắn với tuyên truyền
các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và triển khai các phong
trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
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Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Chuyên đề năm
2022 trên các chuyên trang, chuyên mục, các fanpage của địa phương, đơn vị.
Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới, phát huy hiệu quả các
ứng dụng tiện ích trên nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, Youtube, Google,
Yahoo, Twitter, Instagram,…), mạng internet; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả
của hệ thống tuyên truyền trực quan theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Ngoài
ra có thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua tọa đàm, hội thảo, giao
lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền
viên và tuyên vận viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,…
2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề
Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội chỉ đạo và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 cùng với
thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ học tập,
làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa
phương, đơn vị. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết
quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2022.
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội
dung thực hiện Chuyên đề năm 2022 vào giải pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề
năm 2022 là một nội dung trong đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu
gương cuối năm và biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
2.3. Đưa nội dung của Chuyên đề năm 2022 trở thành nội dung sinh hoạt
thường kỳ của chi bộ
Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ cần gắn kết chặt chẽ giữa nội dung chuyên đề
năm 2022 với chủ đề học tập và làm theo Bác hằng tháng được đăng tải trên Bản
tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đánh giá kết quả học tập và làm
theo Bác trong tháng, thảo luận về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu
kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu trong tháng tiếp theo. Định kỳ
hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày
06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với các nội dung của chuyên đề năm
2022, có liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng và
đảng viên.
Trên cơ sở bản cam kết trách nhiệm nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên tự xác
định những giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với Chuyên đề năm 2022 để tập trung
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra. Đồng thời
thường xuyên tự soi, tự sửa theo kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cá
nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND huyện
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Triển khai Chuyên đề năm 2022 trong hệ thống chính quyền và cơ quan quản
lý nhà nước các cấp gắn với các yêu cầu của Chỉ thị số 27-CT/TTCP, 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 Chỉ thị số
10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường xử lý, ngăn
chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
trong giải quyết công việc”; Quy định số 1171-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là
cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Quy định số 368-QĐ/TU,
ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Chỉ đạo các cơ quan khối tuyên truyền, cổng thông tin điện tử huyện... Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền nội dung của Chuyên đề năm 2022 trên các chuyên
trang, chuyên mục, gắn với tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, gương tập
thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Công tác tuyên truyền về Chuyên đề năm 2022 cần gắn với tuyền truyền
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện vị gắn với phong trào thi
đua yêu nước.
2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện
Tích cực, chủ động tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022
gắn với nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương... gắn học
tập Chuyên đề năm 2022 với các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp
mặt; … Lồng ghép thực hiện Chuyên đề năm 2022 với thực hiện nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 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, của cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.
3. Các chi, đảng bộ trực thuộc
Chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và đưa nội dung Chuyên đề năm 2022
vào thảo luận, liên hệ gắn với sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể theo kế hoạch của
Huyện ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán
bộ, đảng viên gắn với đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quả lý để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.
Trong báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TU, ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị cần có đánh giá riêng về kết quả tổ chức học tập, quán
triệt và triển khai Chuyên đề năm 2022. Sau hội nghị học tập toàn huyện, các chi,
đảng bộ trực thuộc Huyện ủy báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện Chuyên đề năm 2022 của đơn vị gửi về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo
Huyện ủy) trước ngày 10/5/2022 đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email:
tuyengiaobaoyen@gmail.com.
4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra,
đôn đốc việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm
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2022 ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; tổng hợp kết quả học tập chuyên đề
trong toàn huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo
quy định.
- Chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy nội dung chuyên đề học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Chỉ đạo,
định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan trong khối tuyên truyền, hội nghị báo
cáo viên, hội nghị tuyên vận, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, tập trung vào
những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2022, những mô hình mới, cách làm
hay, sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tạo sức lan toả trong học
tập và làm theo Bác.
Trên đây là kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022,
yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc HU,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VT+BTG HU.
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