ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
*
Số 05 -KH/TU

Nha Trang, ngày 18 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH
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 gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2016
--Thực hiện Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW, ngày 30/10/2015 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về 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 gương đạo đức Hồ
Chí Minh trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quyết định
mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc làm theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt các chuyên đề đã
học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và
nhiệm vụ của năm 2016, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học
tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi
đảng viên, cán bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân, phát hiện, biểu
dương những điển hình trong đảng viên, cán bộ và Nhân dân về học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG
1- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng thành một nội dung trong chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và trong triển
khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016.
2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn
với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
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Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam, 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa,
mừng Xuân Bính Thân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng
nhân dân các cấp. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền
miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan
báo, đài, các cuộc thi, tọa đàm...
3- Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong
sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị.
Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với
nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và
với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trong đó, cần
lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của mình,
thảo luận tìm giải pháp thực hiện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy
và người đứng đầu đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm,
hạn chế, mang lại niềm tin trong Nhân dân.
4- Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức giao lưu, tọa đàm về các tập thể, cá
nhân tiêu biểu của ngành, địa phương, đơn vị trong việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm qua, gắn với thực hiện Chương
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh (khóa XVI) về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI “Xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phù hợp đặc
điểm công việc của ngành, địa phương, đơn vị. Hoặc có thể kết hợp kể
những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác với phổ biến những tấm
gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong việc làm theo đạo đức
của Bác trong cơ quan, đơn vị, của ngành, của địa phương mình thông qua
các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, chào cờ
đầu tuần.
5- Tiếp tục tuyên truyền trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa nội dung học
tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào quá trình
thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 24/4/2014 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8
(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng nội dung giáo dục
đạo đức của Bác đưa vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở các trường
học trên địa bàn tỉnh.
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6- Căn cứ các chuyên đề đã được học tập, nghiên cứu những năm
trước, mỗi cá nhân, nhất là đảng viên, công chức, viên chức phải xây dựng
kế hoạch, đề ra các giải pháp và đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc đăng ký làm theo Bác lồng ghép vào
đăng ký thi đua hàng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xem
đó là tiêu chí xét thi đua của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
năm 2016 và của cơ quan, đơn vị.
7- Tiếp tục tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ
thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về
xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) để tuyên truyền
trong tỉnh và gửi tham dự giải của Trung ương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc căn cứ Kế
hoạch này, cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương,
đơn vị mình. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chủ động lựa chọn các
nội dung, hình thức phù hợp nhằm thực hiện học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.
2- Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn
việc rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong đoàn
viên, hội viên, học sinh, thanh niên toàn tỉnh.
3- Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh triển khai, hướng
dẫn thực hiện giảng dạy và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo
đức nghề nghiệp theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
4- Các cơ quan báo chí của tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên
truyền nội dung chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện Chỉ thị
03-CT/TW; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt”, “việc tốt”,
các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ trì phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo và các
cơ quan liên quan hướng dẫn văn nghệ sĩ, báo chí và Nhân dân tiếp tục
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hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về chủ
đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Hướng dẫn tổ chức giao lưu, tọa đàm giữa các gương điển hình, tiêu
biểu “người tốt”, “việc tốt” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, nhân Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh.
- Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6
tháng và một năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW, T26 (báo cáo),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, đảng đoàn, BCS đảng
và đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Thành viên Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW,
- Lưu VPTU.
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T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đã ký Nguyễn Tấn Tuân

