
   TỈNH ỦY KHÁNH HÒA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 29 tháng 02 năm 2016 

 * 

 Số 07-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu  

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

--- 

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 18/12/2015 của Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 và 

kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hƣớng dẫn tổ chức giao lƣu, tọa đàm, biểu dƣơng 

gƣơng điển hình, tiêu biểu “ngƣời tốt”, “việc tốt” học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua những việc làm cụ thể của tập thể, cá nhân tiếp tục nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát hiện và biểu dƣơng những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc làm theo Bác, góp phần cổ vũ, động viên 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016. 

- Những tập thể, cá nhân đƣợc lựa chọn tham gia giao lƣu, tọa đàm, biểu 

dƣơng phải thực sự tiêu biểu về đạo đức, lối sống đi đầu thực hiện nhiệm vụ, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Chú ý các đối tƣợng là công nhân, nông 

dân, trí thức, ngƣời lao động trực tiếp, những tập thể, cá nhân đã đƣợc biểu 

dƣơng khen thƣởng tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 

ở địa phƣơng, đơn vị. 

- Tổ chức thiết thực, bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô 

trƣơng, lãng phí. Chú ý công tác tuyên truyền trƣớc, trong và sau buổi giao lƣu, 

tọa đàm, tạo đƣợc sự quan tâm, theo dõi của Nhân dân. Tùy theo điều kiện cụ thể, 

tổ chức giao lƣu, tọa đàm, biểu dƣơng phù hợp đặc điểm của ngành, địa phƣơng, 

đơn vị. Không tổ chức tổ chức giao lƣu, tọa đàm, biểu dƣơng ở cấp tỉnh. 
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II. THỜI GIAN, NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH GIAO LƢU, TỌA ĐÀM 

1- Thời gian: Tổ chức một buổi 

- Cấp cơ sở: Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW của các huyện ủy, thị 

ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tham mƣu cho cấp ủy chọn 01 đến 02 địa 

phƣơng, đơn vị làm điểm rút kinh nghiệm và triển khai sâu rộng. Tổ chức giao 

lƣu, tọa đàm ở các đảng bộ cấp xã và đảng bộ các cơ quan, đơn vị (những cơ 

quan, đơn vị có ít nhất 100 đảng viên và quần chúng trở lên); đối với các chi 

bộ cơ sở thuộc các đảng bộ cấp huyện nên tổ chức giao lƣu theo khối (quản lý 

nhà nƣớc, nội chính, khối Đảng, đoàn thể…). Hoàn thành trong tháng 4/2016.  

Lưu ý: Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở có ít đảng viên có thể tổ chức 

biểu dƣơng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc làm theo Bác (lồng ghép 

vào các hội nghị, hoạt động khác). 

- Cấp huyện và tương đương: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lƣu, tọa 

đàm trao đổi kinh nghiệm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Hoàn thành trước ngày 

19/5/2016. Đối với các đảng bộ: Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa, 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh chỉ tổ chức giao lƣu, tọa đàm ở cấp 

mình, không tổ chức ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. 

2- Nội dung chương trình giao lưu, tọa đàm 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo cấp ủy.  

- Tập thể và cá nhân báo cáo điển hình, trao đổi kinh nghiệm những việc 

làm cụ thể học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh (theo hình 

thức giao lƣu, tọa đàm). 

-  Biểu dƣơng, khen thƣởng, tặng quà (nếu có). 

* Lƣu ý: Trƣớc khai mạc và trong thời gian gặp mặt, giao lƣu, tọa đàm 

nên có các tiết mục kể chuyện về tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh hoặc văn 

nghệ xen kẽ, nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, quê hƣơng đất nƣớc. 

3 - Thành phần dự Hội nghị:  

- Cấp huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Ban 

Thƣờng vụ, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các bí thƣ chi bộ, 

đảng bộ cơ sở; lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; tập 

thể, cá nhân điển hình, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.  
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- Cấp cơ sở: Ban chấp hành chi bộ, đảng bộ, Mặt trận, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, tập thể, cá nhân điển hình; cán bộ, công chức, ngƣời lao động; đoàn 

viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào 

Hƣớng dẫn này, xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức giao lƣu, tọa đàm; báo 

cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nội dung kèm trong báo cáo thực hiện 

Chỉ thị 03-CT/TW của quý II/2016). 

2- Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Theo dõi, giám sát tổ chức giao lƣu, tọa đàm, biểu dƣơng gƣơng điển 

hình, tiêu biểu “ngƣời tốt”, “việc tốt” trong học tập và làm theo tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh ở các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc và trong 

ngành, đơn vị mình theo địa bàn phân công phụ trách. 

3- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

Chỉ đạo triển khai việc tổ chức giao lƣu, tọa đàm, biểu dƣơng gƣơng điển 

hình, tiêu biểu “ngƣời tốt”, “việc tốt” trong học tập và làm theo tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên theo hình thức phù hợp.  

4- Các cơ quan báo chí của tỉnh 

Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Cổng thông 

tin điện tử Khánh Hòa đƣa tin, tuyên truyền về buổi giao lƣu, tọa đàm của các 

địa phƣơng, đơn vị; xây dựng các tin, bài, phóng sự về các gƣơng “ngƣời tốt”, 

“việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.  
 

                                                                                                 TRƯỞNG BAN                                                         

 Nơi nhận:  

- Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, T26,  (Báo cáo) 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, 

- Thƣờng trực và BTG các huyện, thị, thành ủy, 

   đảng ủy trực thuộc, 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội,                      

- Thành viên Bộ phận giúp việc của Chỉ thị 03-CT/TW, 

- Sở Thông tin - Truyền thông,                                                                  Hồ Văn Mừng 

- Báo Khánh Hòa,                       

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,                                                                            

- Lƣu TGTU, Bộ phận 03. 


