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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
–––––––––––––––––––––
Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020;
Công văn số 620/UBND-NCPC ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thực hiện văn bản số 49-CV/BCSĐ ngày 11/02/2020 của Ban cán sự
Đảng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày
10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó,
tập trung triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “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” (sau đây viết tắt là
chuyên đề năm 2020).
Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm
2020 phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) v tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái v tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 35CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị v đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích
cực trong nhận thức và hành động, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo
đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 của cơ quan, đơn vị và tổ

chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020
- Các đồng chí trong Ban giám đốc Sở: Tham gia học tập chuyên đề năm
2020 thông qua hội nghị trực tuyến (đã thực hiện vào ngày 17/12/2019 tại điểm
cầu Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh).
- Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong
ngành tham gia học tập chuyên đề năm 2020 theo hình thức tổ chức hội nghị.
Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2020.
- Tổ chức học tập, thảo luận trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề
của cấp ủy chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể về chuyên đề năm 2020, nhất là
đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong
tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và
Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 18/7/2019 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về đưa
nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào
sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng năm.
2. Xây dựng kế hoạch làm theo Bác
- Đối với tập thể: Trên cơ sở (1) nội dung chuyên đề năm 2020, (2) nội dung
đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác
định là Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh; thực hiện việc sắp xếp tổ chức
bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và (3) những vấn đề còn tồn tại, hạn chế tại đơn vị;
các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế
hoạch làm theo Bác năm 2020 với những việc làm cụ thể, những giải pháp, phân
công trách nhiệm, thời hạn giải quyết để tổ chức thực hiện. (Có mẫu xây dựng kế
hoạch làm theo Bác của tập thể gửi kèm).
- Đối với cá nhân: Trên cơ sở kế hoạch làm theo Bác năm 2020 của cấp
ủy và nhiệm vụ chính trị được giao, những tồn tại hạn chế của cá nhân, mỗi
cá nhân xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mình có ít
nhất ba việc cụ thể, gửi chi bộ để chỉ đạo, niêm yết, theo dõi, kiểm điểm. (Có
mẫu xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gửi kèm).
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3 năm 2020.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
3.1. Nội dung

2

- Tuyên truyền về nội dung, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện chuyên
đề năm 2020; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc triển khai thực
hiện chuyên đề năm 2020.
- Tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); Đại hội Đảng
các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Ngày Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945- 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); 120 năm ngày Thành lập tỉnh Bắc
Kạn (11/4/1900- 11/4/2020) và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan,
đơn vị.
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp tham mưu cho cấp ủy chủ động tuyên
truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, cơ
quan, đơn vị trên các lĩnh vực đời sống xã hội; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu
nhất là người trực tiếp lao động, cán bộ chủ chốt trong việc nêu gương sáng để
tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và
người lao động tích cực học tập, làm theo Bác. Đấu tranh, phản bác những thông
tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to
lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
3.2. Hình thức
- Phát huy vai trò của người đứng đầu, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề năm 2020 trong các buổi sinh
hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, trên các
phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động chủ động tuyên
truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về các nội dung chuyên đề năm
2020; vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán
bộ, đảng viên.
4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
- Giám đốc Sở tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
chính trị bằng hình thức thiết thực, phù hợp với tình thực tế của ngành.
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết 4 năm
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu
quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,
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tuyên truyền đại hội đảng các cấp, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi,
tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
5. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp tham mưu cho Cấp ủy chi bộ xây dựng kế
hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, trong đó quan tâm chương
trình bồi dưỡng Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, chương trình bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm nâng cao nhận thức giáo dục
chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và người lao động.
6. Xây dựng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến
- Về xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh:
+ Thực hiện việc xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đi đôi với
tăng cường cơ chế giám sát của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người
lao động và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao.
+ Các phòng, đơn vị sự nghiệp lựa chọn những nhân tố tích cực để bồi dưỡng,
xây dựng thành điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa ngay tại đơn vị.
+ Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trên tất
cả các mặt công tác.
- Giám đốc Sở biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Công tác kiểm tra, giám sát
- Ban Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thường xuyên đôn
đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ
quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch của Sở, các đơn vị sự nghiệp xây dựng Kế
hoạch tổ chức thực hiện các nội dung trên phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị,
đồng thời gửi bản kế hoạch về Sở VHTTDL tổng hợp, theo dõi. Thời gian hoàn
thành trước ngày 30/3/2020.
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2. Thanh tra Sở đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
vào chương trình thanh tra hành chính hàng năm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở VHTTDL.
3. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự
nghiệp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng bản kế hoạch làm
theo Bác, đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động của phòng, đơn vị xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
của cá nhân trong đơn vị.
4. Các đơn vị sự nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
đơn vị mình về Sở VHTTDL (qua phòng QLVH) trước ngày 15/12/2020.
5. Giao phòng Quản lý văn hóa theo dõi việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ chính trị tại các đơn vị sự nghiệp. Tổng hợp kết quả triển khai
thực hiện Chỉ thị của ngành, báo cáo Ban giám đốc theo thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm
2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Gửi bản điện tử:
- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (B/cáo);
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Đảng bộ Sở (B/cáo);
- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị SN thuộc sở (Thực hiện);
Gửi bản giấy:
- Lưu:VT, QLVH, (Hiền).

Ký bởi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tỉnh Bắc Kạn

Hoàng Thị Tho
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