TỈNH ỦY LẠNG SƠN
*
Số 51 -KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lạng Sơn, ngày 11tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới”
----Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ Hướng
dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về
“Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây
dựng Kế hoạch học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới” như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng
lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm,
nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp đã đề ra.
- Đề ra nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét, tích
cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với
nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn
biến”,“tự chuyển hóa”.
2. Yêu cầu
- Đề cao vai trò của cấp ủy đảng (trực tiếp là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai 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
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cán bộ, đảng viên, nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí để đánh
giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong
năm 2022.
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; ban đảng, đảng đoàn, ban cán
sự đảng tỉnh; sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ
chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để, tạo
bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của
cán bộ, đảng viên.
II- NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chuyên
đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ
năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”
1.1. Đối với cấp tỉnh
Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến về nghiên cứu, học
tập Chuyên đề năm 2022 tại điểm cầu tỉnh.
- Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo
các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; hiệu trưởng, phó
hiệu trưởng, trưởng, phó các khoa, phòng, giảng viên chính Trường Chính trị
Hoàng Văn Thụ; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao đẳng trên địa bàn
tỉnh; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đảng uỷ: Bộ đội
Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, mỗi đảng ủy 30 đại biểu.
- Nội dung:
+ Chuyên đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng
đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Chuyên đề 2: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới.
- Báo cáo viên: Mời báo cáo viên Trung ương.
- Thời gian: 0,5 ngày; hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh.
1.2. Đối với cấp huyện và tương đương
Tổ chức các điểm cầu trực tuyến tại cấp huyện và tương đương, kết nối với
điểm cầu cấp tỉnh (những nơi có điều kiện có thể mở điểm cầu đến cấp xã).
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- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành
phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã
hội trực thuộc huyện và tương đương; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực
thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn; lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thành phố; hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc
nội trú; giám đốc, phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên trên địa bàn huyện, thành phố (tùy điều kiện, các huyện ủy, thành ủy quyết
định thành phần dự hội nghị phù hợp).
- Thời gian, nội dung: Theo thời gian, nội dung của Hội nghị cấp tỉnh.
- Địa điểm: Do các huyện ủy, thành ủy bố trí.
1.3. Đối với cấp cơ sở
- Căn cứ tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, các chi, đảng bộ lựa chọn
hình thức tổ chức phù hợp cán bộ, đảng viên học tập nội dung chuyên đề năm 2022;
có thể tổ chức hội nghị riêng hoặc kết hợp triển khai nội dung công việc, nhiệm vụ
chính trị của các cơ quan, đơn vị: Thông qua quán triệt, học tập nghị quyết, nói
chuyện thời sự, sinh hoạt chính trị dưới cờ, sinh hoạt chi, đảng bộ định kỳ...
- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2022.
- Báo cáo viên: Do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt.
1.4. Tài liệu
- Tài liệu chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức
cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và phát hành.
- Sách tham khảo: (1) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành năm 2021, (2)
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, (3) Tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia - Sự thật phát hành năm 2020, (4) Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm
người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống
riêng giản dị do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành năm 2012...
Khuyến khích các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tự biên soạn, bổ
sung nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên
cơ sở cụ thể hóa các tài liệu của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tính chất, đặc
điểm của từng ngành, địa phương, đơn vị.
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2. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ và sinh
hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị
- Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề cần quán triệt,
nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận, Quy
định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XIII); tổ
chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự
sửa”. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có đạo đức cách mạng
trong sáng, đủ năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2022, chi bộ xác định nội dung và tổ chức
sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hằng quý để thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp
đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với
làm; nói một đằng, làm một nẻo; nói nhiều, làm ít; kiên quyết đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Xác định nội dung trọng tâm, đột phá năm 2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chọn 02 nội dung trọng tâm, đột phá để
lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày
14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
3.1. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;
kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm
cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi việc triển khai và
kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
3.2. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; tăng
cường giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ
nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ
quan liên quan theo dõi việc triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện
4.1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ
Chính trị và Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
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4.2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra,
giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
và Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII đối với một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (đối với
những đơn vị, cơ sở chưa có trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022).
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các nội
dung theo Kế hoạch này; đồng thời, căn cứ tình hình cụ thể của từng cấp ủy đảng,
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
08/9/2016 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
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc tổ chức Hội nghị trực tiếp, kết
hợp trực tuyến cấp tỉnh học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022.
- Biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập
Chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh
ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai nghiên cứu, học tập và thực hiện Chuyên đề
năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong
sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; báo cáo kết quả
thực hiện 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2022 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để
theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Trung ương theo quy định.
Nơi nhận:
- Vụ LLCT, Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các CQ chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Hoàng Văn Nghiệm

VMH. KH/TU

6

