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 Pleiku, ngày 24 tháng 11 năm 2014 

 

KẾ HOẠCH 
tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

------------- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 133-HD/BTGTW ngày 27 tháng 10 năm 2014 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014 (gọi tắt là Chỉ thị 03-CT/TW), tổng kết 

4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015”, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu  

1- Tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của 

Bộ Chính trị, báo cáo đại hội đảng các cấp; kiến nghị, đề xuất với đại hội đảng 

các cấp về hình thức, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. 

2- Cấp ủy các cấp, từ cơ sở, tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW của Bộ Chính trị bảo đảm nghiêm túc, thiết thực. Nội dung tổng kết mang 

tính tổng hợp, khái quát cao, chú trọng đánh giá việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu 

trong Chỉ thị, mức độ tác động đến thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, 

xây dựng Đảng và nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

3- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sinh động những kết quả đạt được và 

gương điển hình các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của 

Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

II- Nội dung, hình thức, thời gian tiến hành 

1- Nội dung  

Nội dung tổng kết bám sát 8 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của 

Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư. 

Cụ thể: 

1.1- Những kết quả đạt được  

- Kết quả tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; kết quả triển khai học tập nội dung chuyên đề toàn 

khóa và chuyên đề từng năm và việc nghiên cứu, học tập một số tác phẩm của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Việc bổ sung xây dựng và kết quả thực hiện những chuẩn mực đạo đức 
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theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc 

điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Kết quả thực hiện các quy định của Ban Bí thư và các văn bản hướng 

dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; gồm: 

(1) Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.  

(2) Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ 

chức Trung ương về đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. 

(3) Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Ban 

Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.  

(4) Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ 

chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.  

Trong đánh giá việc thực hiện các quy định, hướng dẫn nêu trên, cần chú 

ý làm rõ kết quả thực chất đối với một số nội dung:  

+ Về chất lượng sinh hoạt chi bộ: Sự quan tâm của cấp ủy trong chỉ đạo 

đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh 

hoạt chi bộ để trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Mức độ chuyển biến về: Trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách 

nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng 

viên; tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng, chống suy thoái 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

+ Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn 

và tập trung giải quyết ở từng cấp (so sánh với tổng số các vụ việc đã lựa chọn, 

nêu rõ tỷ lệ phần trăm những vụ việc có chuyển biến tích cực, tỷ lệ phần trăm vụ 

việc đã được giải quyết dứt điểm…). 

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07 tháng 11 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh trong khối chính quyền, cơ quan hành chính, quản lý nhà nước. 

- Kết quả thực hiện nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh trong cán bộ, đảng viên. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh trong xã hội, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, học sinh, 

sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên nông dân. 

- Các mô hình tốt, cách làm hay cần phổ biến và nhân rộng.  
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1.2- Những khó khăn, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân 

- Về khách quan. 

- Về chủ quan. 

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. 

1.3- Những kinh nghiệm rút ra. 

1.4- Đề xuất, kiến nghị. 

2- Hình thức, thời gian tiến hành 

2.1- Hình thức: Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW thực hiện 

từ cấp cơ sở trở lên, theo hình thức tổng hợp báo cáo bằng văn bản, tóm tắt ngắn 

gọn để đưa vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội và gửi văn bản báo cáo với cấp 

ủy cấp trên. 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tùy theo điều 

kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình, có thể tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ 

thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).  

2.2- Thời gian: Thời gian tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 

bắt đầu từ đầu năm 2015, để kịp xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng 

các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cụ thể: 

- Cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 01 năm 2015. 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc, mặt trận và các đoàn thể tỉnh hoàn thành trong tháng 2 năm 2015. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân vào trung tuần tháng 5 năm 2015, nhân dịp kỷ 

niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).  

III- Công tác biểu dương, khen thưởng 

Công tác biểu dương, khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 10/HD-

BTĐKT, ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về 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 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể tỉnh chỉ đạo chặt chẽ việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của 
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Bộ Chính trị ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, giới thiệu 

danh sách, thẩm định, xác nhận báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến, tiêu biểu gửi Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, lựa 

chọn, tham mưu xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi Ủy ban nhân 

dân tỉnh khen thưởng.   

Số lượng giới thiệu, đề nghị khen thưởng ở cấp tỉnh: Mỗi đơn vị (các ban đảng 

Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy; mặt trận và các đoàn thể tỉnh) giới thiệu 01 tập thể và từ 01 đến 02 cá 

nhân có thành tích thực sự xuất sắc, tiêu biểu để xem xét biểu dương, khen thưởng.  

- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm 

quyền xét khen thưởng ở cấp tỉnh. 

IV- Tổ chức thực hiện  

1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, 

hướng dẫn việc tổng kết từ cấp cơ sở trở lên; chú ý phân công các đồng chí cấp 

ủy viên trực tiếp tham gia các hoạt động tổng kết tại các đơn vị, địa phương 

được phân công theo dõi, phụ trách; phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ 

sở và đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. 

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo kết quả 3 năm 

thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước, gửi về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 05 tháng 3 năm 

2015 để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết của cấp tỉnh.  

3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung 

ương về đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 

11 tháng 10 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ 

chức cơ sở đảng và đảng viên, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết của cấp tỉnh.  

4- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 

cấp và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 17/4/2012 của Ủy ban Kiểm tra 

Trung ương về thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối 

với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gửi về Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng 

kết của cấp tỉnh.  
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5- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị nội dung và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội 

nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với 

Lễ báo công dâng Bác và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân “Người 

tốt, việc tốt làm theo gương Bác” ở cấp tỉnh.  

Thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm theo 

dõi, đôn đốc và tham dự các hoạt động tổng kết tại các đơn vị, địa phương được 

phân công theo dõi, phụ trách; tổng hợp, phản ánh tình hình, phát hiện những khó 

khăn, vướng mắc ở cơ sở và đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. 

 6- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin 

đại chúng trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung kế hoạch tổng kết và tình hình thực 

tế ở cơ sở, kịp thời đưa tin tuyên truyền, kết hợp biểu dương các điển hình tiên 

tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp, các 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở cơ sở.  

7- Các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thị 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể tỉnh 

gửi báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình về Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10 tháng 3 năm 2015 để tổng hợp, 

xây dựng báo cáo tổng kết của cấp tỉnh.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

- Thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

đã ký 

 

 

 

Phạm Đình Thu 

 

 

 

 


