TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 274-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
----Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị
(khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW), Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW,
ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề
năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” (viết tắt là Chuyên đề năm 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế
hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020,
cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng,
tổ chức và đạo đức.
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; gắn nội dung học tập Chuyên đề năm
2020 với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Trung
ương và của tỉnh đã đề ra; tiếp tục đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
và tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
2. Đề cao vai trò của cấp ủy (trực tiếp là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ đạo
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực
hiện. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương
những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về củng cố, tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
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II- NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề
năm 2020
1.1. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ Chuyên đề năm 2020 để hướng dẫn
việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch thực hiện
trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ
niệm: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 75
năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày
Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); 45
năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020);
130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 45 năm Ngày
giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2020); 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ
tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2020)...
1.2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và
xây dựng kế hoạch của tập thể và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
thực hiện Chuyên đề năm 2020.
Kế hoạch thực hiện cần xác định các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề hiện nay còn nổi cộm, bức
xúc, được dư luận quần chúng quan tâm; 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 trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công
vụ, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân hoặc gây phiền hà, sách nhiễu quần
chúng nhân dân trong khi thực thi công vụ.
* Việc xây dựng kế hoạch của tập thể
- Đối với cấp ủy
Việc xác định nội dung trọng tâm, đột phá cần căn cứ vào nội dung Chuyên
đề năm 2020 và tình hình thực tế ở đảng bộ, chi bộ để cụ thể hóa việc thực hiện.
Chú ý các giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
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Từng chi bộ, theo định kỳ hằng quý (3 tháng/lần) tổ chức sinh hoạt chuyên đề
nhằm liên hệ(1), thảo luận, trao đổi và đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời những
hạn chế, khuyết điểm, yếu kém (nếu có); đánh giá kết quả “làm theo” Bác trong
thời gian qua, bổ sung giải pháp thực hiện trong thời gian tới, báo cáo kết quả với
cấp ủy cấp trên trực tiếp.
- Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2020 cần gắn với thực hiện
Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI)
“về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” và Chỉ
thị số 10/CT-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đẩy mạnh phong trào thi
đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn
2019 - 2025.
- Đối với mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2020 cần gắn với tuyên truyền
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập
của đoàn thể mình. Lồng ghép thực hiện Chuyên đề năm 2020 với việc quán triệt
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW 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 218QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) 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 và 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.
* Việc xây dựng kế hoạch của cá nhân
Trong tháng 01 năm 2020, cá nhân cán bộ, đảng viên phải hoàn thành Bản kế
hoạch cá nhân cam kết tu dưỡng, rèn luyện trong năm 2020 gửi chi ủy hoặc chi bộ
nơi công tác để theo dõi, giám sát và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá,
xếp loại đảng viên cuối năm(2).
Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống
quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”:
tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cách, nói một đằng, làm một nẻo,
nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng,
thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
(2)
Mẫu kế hoạch cá nhân kèm theo Hướng dẫn số 106-CV/BTGTU, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
(1)
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Việc công khai bản kế hoạch cá nhân của các đồng chí bí thư cấp ủy tiếp tục
thực hiện theo Thông báo số 871-TB/TU, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công khai nội dung đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị.
2. Về việc chọn nội dung trọng tâm, đột phá năm 2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 02 nội dung trọng tâm, đột phá sau
để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05CT/TW, cụ thể:
2.1. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh
các hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi
đua yêu nước.
Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện.
2.2. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; cán bộ, công
chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.
Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3.1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế
hoạch, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đối với những nơi không trực tiếp kiểm tra
được thì yêu cầu tự kiểm tra, báo cáo kết quả về thường trực cấp ủy. Đồng thời,
tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy) trước ngày 30 tháng 11 năm 2020 để theo dõi, chỉ đạo.
3.2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và
Chuyên đề năm 2020 ở một số huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy (đối với những đơn vị, địa phương chưa có trong chương trình kiểm tra, giám
sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thì thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020).
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng,
đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện các
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nội dung theo Kế hoạch này; đồng thời, căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan,
đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày
08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch này chỉ đạo các sở, ban,
ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế
hoạch cụ thể hóa thực hiện. Đồng thời, thực hiện các nội dung tại Điểm 2.2, Mục
2, Phần II và các nhiệm vụ liên quan.
3. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh thực hiện các nội dung tại Điểm 2.1, Mục 2, Phần II và các nhiệm vụ
liên quan.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
4.1. Thực hiện các nội dung tại Điểm 1.1, Mục 1, Điểm 3.2, Mục 3, Phần II
và các nhiệm vụ liên quan.
4.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết
quả thực hiện 6 tháng đầu năm và cuối năm 2020 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để
theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương + Cơ quan Thường
trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)

Hồ Văn Niên

