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BANG UY KHOI CAC CO QUAN 

VA DOANH NGHIIP TINH 
* 

So 44-KHIDUK 

BANG CØNG  SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 02 nàm 2022 

KE HO4CH 
H9c tp và Jam theo tu ttr&ng, do durc, phong each Ho ChI Minh 

nàm 2022 

Thirc hin Kê hoch so 155-KHITU ngày 20/01/2022 cüa Ban Thung vi 
Tinh Uy ye hQc tp và lam theo tie tu'&ng, dgo dá'c, phong cách Ho ChI Minh 
nám 2022. Ban Thuing vçi Dãng üy Khôi CC ca quan Va doanh nghip tinh xây 
dirng k hoch thçrc hin nhu sau: 

i- MJC DiCH, YEU cAu 
1- Tip tiIc lAnh dto, trin khai thirc hin nghiêm tüc, hiu qua Kt 1un s 

01-KL/TW ngày 18/5/202 1 cüa B ChInh trj khóa XIII ye tiêp t1ic thirc hin Chi 
thj s6 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj (khóa XII) "ye day mgnh 
hQc tp và lam theo tie tu6'ng, dgo thc, phong cách HO Clii Minh" gàn vó'i thirc 
hin Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dâng Va Nghj quyêt Dti hi Dâng b các cap, 
nhim k' 2020-2025; các nghj quyêt cüa Trung J..rang, cüa tinh, cüa Dãng b 
Khôi ye xây dçrng Dáng. 

2- Dua vic h9c tp và lam theo tu tu'Ong, do thirc, phong each Ho ChI 
Minh thành vic lam thung xuyên cüa môi cap y, to chi.rc dãng, cüa can b, 
dãng viên Va qun chüng gn vi thirc hin "tix soi", "tr süa" và trách nhim 
nêu gu'ong; khoi dy khát vçng, phát huy chI tr lçrc, tçr cu'ông, ban sac van 
hóa tot dçp và sirc mnh cüa con nguôi Tuyên Quang, gop phân thirc hin 
thang Igi các nhim vçi chInh trj cüa Ca quan, don vj, doanh nghip. 

3- Vichcc tap, lam theo tLr ttrng, dto düc, phong cách Ho ChI Minh vâ h9c 
t.p Chuyén dê nAm 2022 phãi dam bâo nghiêm the, thiêt thirc, hiu qua; tto bixc 
chuyên biên tIch cçrc trong hçc tsp,  lam theo Bác; phát huy vai trô, trách nhim nêu 
gtrang cUa can b, dãng viên, nhât ia ngthi dirng dâu cap üy, can b länh do, quãn 
1 các cap. Tang cmg cong tác kiêm tra, giám sat yiêc to cht'rc thuc hiên. 

II- NQI DUNG 

1- T chrc nghiên ciru, h9c tQtp, quán trit Chuyên dê nãm 2022 

- Ni dung Chuyên d: H9c tp va lam theo tu tu'âng, do dáe, phong 
each HO ChI Minh ye phát huy chI tt lirc, tir cung, day mnh cong tác câi 
each th tiic hanh chInh, gop phân xây dçrng nên hành chInh hott dng hiu !irc, 
hiu qua, phçic vi dac ltxc cho phát trin kinh t - xã hi nhanh, bn vQ'ng. 

- Doi vái Dáng iy Khói: To chüc Hi nghj can b chü cMt cüa Dãng b 
Khôi (kêtnôi vâi tinh theo hinh thirc trirc tuyên) nghiên c11u, hc t.p, quán trit 
Chuyên dê näm 2022 (ye thai gian, thành phdn, dja diem tO chtc Hi nghj Se CO 

van ban riêng). 
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- Dó'i vói các, chi dáng bç5 ca th: To chirc nghiên ciru, h9c tip, quán trit 
Chuyên d nãm 2022 cho 100% can bô, dáng viên, quân ching. 

+ Hlnh thz'c hQc tç2p: Xem video ni dung Chuyên d nãm 2022 do báo 
cáo viên Trung u'crng truyên dt ti Hi nghj tr1rc tuyên toàn tinh (do Ban Tuyên 
giáo Tinh zy cung cap). 

+ Tài lieu  hQc tip: Cun tài 1iu HQc tp và lam theo tu tu'ó'ng, dao dt'c, 
phong cách Ho ChI Minh ye phát huy j' chI j'  lrc, ty cu'àng, day mgnh cOng tác 
cái cách thu tuc hành chInh, gop phán xáy dyng nên hành chInh ho gt dng hiu 
ly'c, hiu qua, phyc vy dác lyv cho phát trién kinh té - xâ hói nhanh, ben vthig do 
Tinhüybiênsonvàpháthành. 

- Thai gian hQc tap:  Trong Quj 1/2022. 

2- Triên khai thçic hin các mô hInh tiêu biu cüa Däng b Khi: 

- Mo hinh giai doan 202 1-2025: Can bó, dOng viên tr giác "ty' soi", "ty 
sü'a ", xáy dyng tO chu'c dáng trong sgch vi?ng mgnh; co quan, dan vi, doanh 
nghip dQt chuán van hOa. 

- Mo hInh nàrn 2022: Ddy mgnh cOng ta'c cái cách thu tyc hOnh chi'nh; i'mg 
dyng cong ngh thông tin trong hoçit dç5ng cüa co quan, dan vi, doanh nghip. 

3- To chirc gp rnt biu duong, khen thuáng các tp the, cá nhân din 
hmnh trong h9c tp và lam theo ttr tung, dto di.rc, phong cách Ho ChI Minh 
trong Dáng b KhOi vào djp kj5 nim ngày sinh nhIt Bác 19/5/2022. 

III- TO CHC THI1J'C HIN 

1- Ban Thu*ng vy Bang üy Khi 

- Giao các dng chI Uy viên Ban Chip hành Dáng b Khi chi do, theo 
dôi, giám sat vic to chirc hi nghj nghiên ciru, h9c tip, quán trit, Chuyên dê 
näm 2022 ti các chi, dâng b co sO duc phân cOng phi trách. 

- T chirc cho các tp th& cá nhân din hInh trong h9c t.p và lam theo tu 
tuâng, do dirc, phong cách Ho ChI Minh báo cong ti Khu di tIch QuOc gia d.c 
bit Tan Trào vào djp ky nim ngày sinh nhIt Bác 19/5/2022. 

- Xây drng Báo cáo so kt 02 nãrn thi.rc hin Kêt 1un s 01-KL/TW ngây 
18/5/2021 cUa B ChInh tn báo cáo Ban Thutmg ViTI Tinh üy tru'ó'c ngày 15/7/2022). 

2- Các chi, thing b CO' SY 

- Länh do xây diTrng  k hoch h9c tp và lam theo tu tuâng, dto dü'c, 
phong cách Ho ChI Minh näm 2022 Va to chi.rc thiTrc hin dam báo nghiêm tüc, 
thiêt thçrc, hiu qua. 

- Chi do can b, dãng viên, doàn viên, hi viên xây drng k hoach h9c 
tap vâ lam theo tu tu'Ong, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh näm 2022 ('theo Ké 
hogch sO 37-KH/DUK ngày 23/11/2021 cua Ban C!háp  hành Dthng b5 KhOi các 
ca quan vâ doanh nghip tinh). 
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Lra chpn, dãng k thçrc hin các rnô hInh tiêu biêu hoc vic lam theo Bác 
cüa co' quan, dan vj, doanh nghip dam bão cii the, hiu qua, thiêt thixc, lan tóa. 
Chü tr9ng 1rng ding cong ngh thông tin trong triên khai h9c tip, tuyên truyên 
nghj quyêt Va giám sat che d sinh hot cap üy, chi b. Báo CáO Dáng üy Khôi 
các Co quan Va doanh nghip tinh (qua Ban Tuyên giáo Dâng üy K/zôi trong 
qufl 1/2022). 

- Dim ni dung thçi'c hin Chuyên d näm 2022 vào sinh hott chuyên d& 
sinh hot thtrng kS'  cüa chi b, Ca quan, dan vj, doanh nghip, chi doàn, chi 
hi; thung xuyên to chirc các hot dng giáo dc truyên thông cho can b, 
dáng viên, doàn viên, hi viên và ngui lao dng. 

- To chirc bInh xét, 1ixa ch9n, biu duang khen thung các tp th& Ca nhân 
diên hInh trong h9c tp và lam theo tu' tu&ng, do dirc, phong cách Ho ChI Minh 
tti co s& vào k niçm ngày sinh nhq7 Bác 19/5/2022 (Tiêu chuán vàhInh 
thi'c biêu du'o'ng khen thu'&ng tcp the, cc nhán thcc hin theo Hu'ó'ng dan so 
2974/HD-BTDKT ngày 29/11/2021 cüa Ban Thi dua - Khen thu'O'ng Trung 
u'o'ng). Dê nghj Ban Thuông vçt Dáng üy Khôi biêu duang, khen thung. Ho so 
khen thLró'ng hoàn thành triróc ngày 10/5/2022. 

- Xây dirng Báo cáo so k& 02 näm thrc hin K& lun s 01-KL/TW ngày 
18/5/2021 cüa B ChInh trj báo cáo Ban Thutrng vi.i Dãng üy Khôi cac ca quan 
Va doanh nghip tinh (qua Ban Tuyên giáo Dáng üy Khôi tru'ór ngày 
10/7/2022). 

2- Các doàn the Kh6i 

- Chi do t chrc nghiên ciru, h9c t.p, quán trit, tuyên truyên vâ triên khai 
Chuyên d näm 2022 den can b, doàn viên, hi viên. Xây dimg chu'ang trinh, kê 
hotch, triên khai thirc hin cac mO hInh tiêu biêu, vic lam theo Bác dam báo phii 
hçip, thiêt thirc. 

- Tuyên truyn, nhân rng các din hInh trong h9c tp và lam theo tu' tung, 
do dü'c, phong cách Ho ChI Minh; day mnh các phong trào thi dua, to sirc lan 
tóa sâu rng; tO chü'c các hot dng ye nguOn, giáo dc truyn thông cho can b, 
dáng vien, doàn vien, hôi viên va ngui lao dng ti các khu di tIch ljch sü' cách 
mng trên dja ban tinh. 

3- Các ban Bang, Van phông Bang u5' Kh6i 

3.1- Ban Tuyên giáo Dáng iy Khói 

- Theo dOi, don dôc, giám sat vic to chi.rc nghiên CI.TU, hc t.p, quán triêt, 
tuyên truyên và thirc hin Chuyen dë nãm 2022 trong Dãng b Khôi; tOng hçip 
ket qua báo cáo Ban Thithng vii Dáng iy KhOi. 

- Hu&ig dn di ngi báo cáo vien, tuyen truyn vien tuyen truyn các ni 
dung trong Chuyen d nãrn 2022 den can b, dãng vien, cOng chüc, viên chirc, 
ngu'i lao dng trong Dáng b KhOi. 
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- Tham mru th chirc cho các tp th& cá nhân diên hInh trong h9c tp Va 
lam theo tu tung, dto dirc, phong cách Ho ChI Minh báo Cong ti Khu di tIch 
Quôc gia dc bit Tan Trào vào djp ky n&m  ngày sinh nhit Bác 19/5/2022. 

- Tham nrnu xây dirng Báo cáo so kt 02 näm thirc hin Kêt 1u.n s 
01 -KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj khóa XIII ye tiêp tVc  thirc hin Chi 
thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh trj (khóa XII) "Vé day minh 
hQc tçp và lam theo tu' tuàng, dao dic, phong cách Ho ChI Minh ". Hoàn thành 
trwó'c ngày 15/7/2022). 

3.2- Ban Td chz'c Dthng zy Khái 

ChU trI ph& hgp vó'i các ban, Van phOng Dáng üy KhOi kirn tra, giárn sat 
vic thirc hin trách nhirn nêu guoTig; nâng cao chat lu'çmg sinh hot chi b vâ 
sinh hot chuyên dé gän vâi h9c t.p và lam theo tu tu'O'ng, do dirc, phong cách 
Ho ChI Minh; vic thirc hin Quy djnh sO 03-QD/TU ngày 10/9/202 1 cüa Ban 
Thu'rng vi Tinh üy ye giao vic dOi mâi, dt phá. 

3.3- Uy ban Kiem tra Dáng zy Khoi 

Tham muu Ban Thng vi1 Dáng y Khi Ianh dto kim tra, giám sat 
vic triên khai h9c tp và lam theo tu tung, do drc, phong cách Ho ChI Minh 
theo Kê hoch cüa Ban Thu'rng vii Dãng Uy Khôi tti các chi, dãng b co sâ, gän 
vth thixc hin nghj quyêt, ket lun cua Trung Lrang (khóa XI,XII,XII1) ye xây 
dirng, chinh don Dáng, các quy djnh ye cüa Dáng ye trách nhim nêu guung, 
nhCrng diêu dâng viên không duçc lam. 

3.3- Van phông Dáng uj Khái 

- Tham rnu'u rà soát, d xut, b sung CáC ni dung Chuyên dê näm 2022 
vào chuung trInh, ke hoch cOng tác näm cüa Dáng y KhOi. 

- PMi hçp vOl các ban cUa Dáng u Khi chun bj tài lieu, diu kin Câfl 
thiêt ket nOi trirc tuyên ti'r diem câu Tinh üy phi.ic vi nghiên ciru, h9c tap,  quán 
trit Chuyên dê näm 2022 trong Dang b. 

Can cur K hoach nay, các ban dáng, Van phông Dãng us', các doàn the 
Khôi và các chi, dáng b CO So' to chOc thirc hin nghiëm tic, báo cáo Dãng üy 
Khi ket qua h9c tip, quán trit Chuyên d nãm 2022 trithc ngày 31/3/2022. 

Noi nhân:  
- Ban Thuäng vu Tinh u (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tinh uS', 
- Các dic U5' viên BCH Dáng b Khôi, 
- Các chi, dáng b co sO 
- Các ban Dáng, Vn phông Dáng u5' Khôi, 
- Các doán the Khôi, 
- Luu VP Dáng u5' Khôi, 
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