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BAN CHAP HANH TRUNG C$NG BANG CONG  SAN \T1iT NAM 
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* 

So 1266 - CV/BTGTW 

V/v thay the' ban 
Kê hozch so 57-KHIBTGIW ngày 2 0/8/2021 

KInh gi'ci: Các tinh i:iy, thành üy, dâng doàn, ban can sir dàng, 
dàng üy trçrc thuOc Trung uang, 

Ngày 20 tháng 8 nãm 2021, Ban Tuyên giáo Trung uoiig ban hành K hotch 

s 57-KHIBTGTW v viêc thuc hin Kt 1un sé 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa 

B ChInh tr v tip tiic th1rc hin Clii thj s 05 "V dy mrih hçc tp và lam theo 

tu tu&ng, dio dirc, phong cách H ChI Minh". Tuy nliiên, sau khi ban hành K 

hoach, Ban Tuyên giáo Trung uo'ng nhân thy cn diu chinh mt so ni dung cho 

phü hop hon. VI vây, Ban Tuyên giáo Trung uang d nghj các co quan, don vj sir 

diing bàn K hoch s 58-KHtBTGTW, 27/8/202 1 thay cho bàn K hotch d gCii. 

Ha NS5i,  ngày 27 tháng 8 nám 2021 

Trân 

Noi nhân:  
-Nhutrên 
- Ban BI thu (de b/c), 
- Van phOng Trung ucmg Dâng, 
- Các ban dãng Trung uong, 
- Ban tuyên giáo các thih iiy, thành iiy, dãng ñy 
trçrc thuc Trung uang, 
- Tong cic Chinh tr Quan di nhân dan Vit Nain, 
- Cic Cong tác Bang và Cong tác chInh trj, BCA, 
- Lanh do Ban, 
- Cácvii, dunvi, 
-LmjHC. 



BAN CHAP HANH 'IRUNG U'CNG BANG CONG SAN VIET NAM  
BAN TIJYEN GL&O 

* Ha Nti, ngày 27 tháng 8 nárn 2021 
S58-KH1BTGTW 

KEHOACH 

Thiyc hin Kt lun s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj 
v tip tiic thirc hin ChI t14 s 05 "v dy minh hQc tp và lam theo 

tir tiró'ng, do dfrc, phong cách Ho ChI Minh" 

Th'çrc hin K& 14n s 01-KL/TW, ngày 18/5/202 1 cüa B Chinh trj ye' tie'p 

tyc thu'c hiçn Chi thj so' 05 "vi ddy mgnh hQc tp và lam theo tit twO'ng, dçio thc, 

phong cách Ha ChI Minh" (sau day gçi tt là K& 1un s 01-KL/TW) và kiên cüa 

dng chi Thix?mg trirc Ban BI thu tai  cong vn s 1568/CV-VPTW, ngày 18/8/2021 
cüa Vn phông Trung uang Dng v viçc kj ban hành van bàn, Ban Tuyên giáo 

Trung i.rang ban hành K hoach thc hin nhu sau: 

i. rwc Did, Eu CAU 

1. Xác djIIh rö ni dung cong vic cüa the cci quan, dcin vj theo chi'rc 

näng, nhim vi duçic giao trong Kt lu.n s 01, tao  sir thong nht nhn thc, 

hành dng trong toàn Dãng, toàn dan và toàn quail nh.m tip tyc thüc dy vic 

thc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 eüa B ChInh tri v d.y manh  hc 

tp và lm theo tu tu&ng, dao  due, phong each H CM Minh (sau day gi tht là CM 

thj s 05); 1am cho vic h9c tsp, lam theo Bác và nêu guang cüa can b, dãng viên, 

nht là ngu?ii dfrng du tth thành thu cu tir than, thuèng xuyên, là dng lrc, src 

math to 16n d toãn Dàng, toàn dthi và toàn quân phát huy ni 1?c,  vuçit qua klió 

khàn, thir thách, thrc hin th.ng lçii ngh quyt di hi dâng các cp, Nghi quyêt 
Dai hi XIII cüa Dàng. 

2. Các cp üy, th chüc dàng, chInh quyn, Mt trn T quc và các to chüc 

chInh trj - xã hi barn sat Kk lun s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh 

tr và K hoach  cüa Ban Tuyên giáo Trung rnmg v vic thrc hin Kt 1u.n so 
01-KL/TW d xay dirng k hoach  cüa ccj quan, dan vi rnInh gn vci vic thc 
hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng, Nghj quyt dai  hi dàng các cap và các 

milc tiêu, nhiêm vii cüa dja phuong; xác dnh rO vai trô, trách nhim, ni dung, 
phuang thüc, th?ñ gian thirc hin; trit d khc phiie bnh hInh thüc; tao  buó'c 
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chuyn bin tIch cue, manh me trong h9c tap, lam theo Bác và th'ic hin nêu 
gucing cüa can b, dàng viên, nh.t là ngithi drng du. 

II. NQI DUNG TI]IrC HIN 

1. Nâng cao nhn thfrc cho can b, dãng viên Va Nhân dan v ni dung, 
giá trj và nghia to I&n cüa tir ttr&ng, do dfrc, phong each Ho ChI Minh 

1.1. Ni dung và phwung thic thy'c hiçn 

T chirc nghiên c'ru, hçc tsp, quán trit, tuyên truyn ye ni dung, giá tn, và 
nghia to lan cüa tir tithng, dao  dirc, phong each H CM Minh trong toàn Dãng, 

ton dan và toàn quân, lam cho mi can b, dâng viên, ngi.thi dan thâm nhuãn tix 

tithng, do dirc, phong each cüa Bác, phát huy clil tir lçrc, tr cumg và khát vçng 
phát trin d.t nuac phn vinh, hnh phüc. 

1.2. Cci quan phy trách, thô'i gian thy'c hin 

Cp üy the cp lãnh do, chi do, t chirc nghiên cüu, h9c tip, qun trit cho 

can b, dâng viên và tuyên truyn rng rãi trong Nhn dan v ni dung, giá trj và 
nghia to lan cña tu tix&ng, do dirc, phong each H Clii Minh, ni dung cUa Kêt 
lun sé, 01, chuyên d toàn khóa, chuyên d hng nm và hu&ng dn các t chüe 

dang trtrc thuOc thrc hin. 

Ban Tuyên giáo Trung ucrng chü trI xây dçrng chuyên d toàn khóa và ban 

hành hithng dn thirc hiên chuyên d toàn khóa, hoàn thành vào qu III nàm 2021; 

ban hành huóng dn xây drng chuyên d hng näm (huthig dn xây dmg chuyên 

d cüa nàm sau thixc hin vào qu Ill cüa nàm tnrac do). 

Các tinh üy, thãnh üy, dàng üy, dãng doan, ban can sir dang trçrc thuc 

Trung uang, Ban BI thu Trung ucrng Don Thanh niên Cong  san Ho CM Mirih cn 

cir huâng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung uoiig và chñc näng, nhim vii cüa ccc 
quan, don vi t chüc xây dirng chuyên d hng näm gn vai thc hin nhim vii 
chInh tn cüa ban, bô, ngành, dia phucmg, co' quan, dcm vj hoan thãnh chuyên dê 

cüa näm sau vào qu IV cüa nàm tnrOe do. 

2. Kt hçrp cht die gifra icc tp vO'i lam theo tir tir&ng, dio dfrc, phong 
each H Cii Minh 

2.1. NQi dung và phwo'ng thic thc hin 

EDira vic hpc tp và lam theo tu tu&ng, dao  due, phong each H Clii Minh 
vào chuo'ng trInh, k hoch hành dng thc hitn Nghj quyt D.i hi XIII cüa 
Dàng, các ng quyt Trung uo'ng v xay dçrng Dàng và nghj quyt di hi dãng b 
cac cp. Xây dung và t chrc thrc hin nghiêm tCic k hoch hc tp và lam theo 
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tur tur&ng, do dirc, phong cách H ChI Minh gn vói thrc hin nhim vt chInh trj; 
xây dmg, chinh dn Dng và xay dimg h thng chinh trj trong sch, vthig mnh; 
giãi quyt hiu qua các khâu dt phá, các nhim vi1 trçng tam, vn d büc xác 
trong thc tin; gn vci các cuôc vn dng, phong trào thi dua yêu nrnc cüa Trung 

ucmg, ngành, dja phuong. K& qua thrc hin k hoach hçc tp và lam theo tu ti.thng, 
dto due, phong each H Clii Minh là mt tiêu ehi d nhn xét, dnh giá, xêp loi 

can b, dãng viên, th chiiedãng, co quan, don vj, hng 11am. 

2.2. Cci quan phy trách và thai gian thitc hiçn 

Các ep uST, t chire dàng, chmnh quyn, Mt trn T quc, cáe t chIre chinh 
tri - xã hi và mi con b, dOng viên, doàn vien, hi viên xây drng và thire hin 
nghiem;tuc k hoach hoc tap và lm theo tix tu&ng, dto dirc, phong each H Chf 

Minh toon khóa, ci,i th hóa thành k hoch cho 11mg nm: 

- Mi cOn b, dOng viên, doãn viên, hi viên hoàn thành vic xây dirng k 
hoch h9e tp và lam theo tu tu6ng, do due, phong each Ho CM Minh toàn khóa vào 
qu ifi nm 2021, hoan thanh xây drng k ho.eh 11mg nàin vào qu IV cüa nm tnthc 
do rieng nm 2021 hoãn thành vào qu' ifi nàm 2021), báo cáo kt qua thirc hin vói. 

cp u hoc chi bô, ccr quan, don vi nai cong tác khi tang kt Cong táe cu& nm. 

- Các c.p u, t chcre dOng, chInh quyn, Mt trn T quc, eác t chirc 
ehInh trj - xA hi hoari thành vie xây dimg k hoch hçc tp và lam theo tim turOng, 
do due, phong cách H ChI Minh toàn khóa vào qu ifi nm 2021, hoàn thành 
xây dmg k hoach 11mg nàm vào qu IV ciia n.m truróc do (rieng nàm 2021 hoan 
thành vào qu Ill nm 2021), báo cáo k& qua th'irc hin k hoach vâi cp u cap 
trên khi tng k& cong tác dOng cui nàm. 

3. Thirc hin trách nhim nêu giro'ng ella can b, dãng viên, cong chfrc, 
viên chfrc, doàn viên, hi viên trong hçc tp và lam theo tir tir&ng, do dfrc, 
phong cách HO Clii Minh 

3.1. Nt7i dung và phwong thtc thy'c hiçn 

Can bO,  dOng viên, cong chuc, viên chüc, doàn viên, hi viên thçrc hin trách 
nhim neu gucing trong hçc tap và lam theo tim tithng, dao  due, phong each Ho Clii 

Minh g&n vci vic thre hin cáe quy dnh cüa Dàng v trách nhim nêu guoiig, 
trong do d eao vai trO tin phong, guong mu cüa eOn b, dàng viên, nht là ngui 
dtmng du cp uSr, chinh quyn, eci quan, don vj. Khng dinh vai trà lnh do, tInh 
tiên phong, guong mu "trén tru&c, di.râi sau", "trong truâc, ngoài sau", "dOng viên 
di tnrO'c, lang rnthe theo sau". Lành do chü eh& các Cp phâi th hin tu tu&ng 
vmg yang, quan dim dllng dn, dam nghi, dam lam, dOm chu trách nhim, ht 
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lông vi nuâc, vi dan; có phong each 1nh do khoa h9c, dan chü, sâu sat thirc tin, 
that s1r là ht nhân doàn k&, quy tii, to dng 1irc và phát huy tn tu tp th& luôn 
gi v&ng nguyen t&c tp trung dan chü, khách quail, ton din, Cong tarn, cong 

khai, minh bach, chInh xác, chng ciic b dja phucmg, be phái trong cong tác can 
b. Không ngrng h9c tsp, tu duoig, rèn 1uyn, trau di dto drc each rnng, mu 
rnirc v nhân each, 1i sng; cn, kim, hem, chInh, chI Cong vô tu; trung thirc, 
giãn di,, thing th.n, chan thành; không tham nhflng, không bi, chi phi b&i igi Ich 

nhóm, không d ngithi nhà, ngu?i than lçii dung vi,  trI cong tác d vii igi. Nghiêm 

tue tix phê bInh và phê bInh, thy dáng phãi cuang quyt bão v, thy sai phài 

quyt lit du tranh. 

Rà soát, b sung, xây dimg rnói các quy ch, quy djnh lien quan dn thrc 
hiên trách nhiêm nêu guang; rni can b, ding viên, cong chirc, viên churc, doàn 
vien, hi viên xác djnh rO ni dung thrc hin trách nhirn nêu guang trong kê 

hoch hçc tp và lam theo tu tithng, dao  dCrc, phong cách H CM Minh toãn khóa và 

trng n5m theo Hrnng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung ucmg. Ngui th'rng d.0 cp 

uS', chInh quyn, ci quail, don vi, guong mu thc hin trách n1iirn nêu guang 

can b, dang viên, qun cháng noi theo. 

3.2. Cci quan, cá nhán phy trách và thai gian thyv hin 

- Ban T chüc Trung uang chü tn, pMi hçip vói Ban Tuyên giáo Trung uong 

và các co quan lien quan tip ti1c rà soát, b sung, xây dirng m9i the quy djnh, quy 
ch d khuyn khIch, báo ye can bô, dang viên dam nghi, darn nói, darn lam, dam 

chi,u trách nhim, dam di mdci sang tao, dam duong du vth khó khn, thur thách, 

dam hãnh dng vi lçii Ich chung. 

- Mi can bô, dàng viên, cOng ehüc, vien churc, doàn viên, hi viên xác djnh 

nôi dung thue hin trách nhirn neu guang trong k hoch hçc tp và lam theo ti.r 

tu&ng, dao  due, phong each H CM Minh; k& qua thrc hin tnách nhim nêu guang 
là mt ni dung cüa báo cáo kt qua thçrc hin k hoch hc tp và lam theo tu 

tuOng, dao  due, phong each H CM Minh, bao cáo vi cp uS' hoc chi b, c quan, 

don vi,  nth cOng tác vào di,p tng k& cui näm. 

4. Di mói cong tác tuyên truyn v tir tir&ng, dio dfrc, phong cách 
HI ChI Minh 

4.1. Ni dung vàphu'ong thic thc hiçn 

Di mdci ni dung, phuong pháp, hmnh thüc tuyen truyn v tu tithng, dto 
due, phong each H ChI Minh trong can b, dang viên và Nhân dan, nht là cho 
th h tré, cong dng ngithi Vit Nam & nithc ngoài, lam cho tu tu&ng, do due 
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phong cách cüa Ngi.thi thm sâu vào diii sng x. hi, that sir tr& thành nn tang 

tinE thin v&ng chc cUa d?ii sng xã hôi, gop phn xây dijng và phát trin van hoá, 
con ngithi Vit Nam, bi dp tinh thn yêu nuâc, chI tçr 1irc, tr cumg dan tc, 
khát v9ng phát trin dt nix6c phn vinh, hnh phüc. Dy mnh vic tuyên truyn 
v k& qua thçrc hin Chi thi s 05 và Kt 1un s 01; ye guong "ngu&i tot, vic 

t& tap th, cá nhãn din hmnh tiêu biu trong h9c t.p và lam theo Bác, dc bit là 
sir guang mu cüa ngui dfrng du cp uSr, chInh quyn, c quan, dan vj d lan tOa 

nghia, giá iii cao dep cüa vic hoc tp và lam theo Bác, tao  sr doàn kit, tMng 
nht trong Dãng, sir ding thun trong xã hii. Phê bInh, un nn nhftng nhn thirc 
1ch lc, thiu guang mu, nói không di dôi vi lam, bnh hInh thirc; du tranh 
phán bc cáo thông tin xu dec, quan dim sai trái ci1a cáo th lirc tha. djch, phán 
dng, cci hôi chInh trj. 

4.2. Go' quan ph trách, thô'i gian th?c hin 

- Ban Tuyên giáo Trung bug: 

+ Xây dçmg k ho?ch, chi dao  cáo cci quan báo chI, thông tin dai  ching a 

Trung uang và hucng dn.h thng tuyên giáo các cap chi dao  the ca quan báo chI 

ngành và dia  phumg tang thai luqng và chit luçmg cáo chuyên trang, chuyên mi1c, 
dng thai dy mnh tuyên truyn trên khOng gian mng v tis tuang, dao  dirc, 

phong cách H CM Minh; kt qua hçc tap, lam theo Bác và nêu guoug cüa can b, 
dãng viên, nht là nguôi di.'rng du. Hoan thnh xay dmg k hoach tuyen truyn vào 

quffl nm 2021. 

+ Chü trI, phi hçp vd cáo ca quan có lien quan xây dimg k hoach, t chtrc 
Giái thu&ng sang tao, quãng ha tao phm van hçc, ngh thut, báo chI v ch'á d 
"H9c t.p và lam theo tu ttthng, dao  dirc, phong each H CM Mmli" gn vói thc 

hin Nghj quy& s 33-NQ/TW cüa Ban Ch.p hành Trung uang Dang khoá XI và 
K& lun s 76-KL/TW ngày 4/6/2020 cüa B Chmnh tri khóa XII ye tip tçic thçrc 
hin Nghj quy& s 33-NQ/TW tha Ban Ch.p hành Trung uong Dang khoá XI v 

Kay dirng và phát trin vn hoá, con nguai Vit Nam dáp irng yêu c.0 phát triên 
bn vfrng d.t nu6o. Hoàn thành xây dirng k hoach vào qu II näm 2022, to chüc 
xét t.ng, trao giâi 0 Trung uang duçic thirc hin 02 l.n vào qu II nàm 2023 yà qu 
II näm 2025. 

+ Chü trI, phi hqp. vói Bâo tang H Clii Minh xây dimg k hoach, t chirc 
trin lam thu&ng niên "Nhng tm guoug bInh dj ma cao qu". Hoan thành xáy 
dmg K hoach  vào qu I, t chüc trin lam vào djp k nim Sinh nht Bác ngày 
19 tháng 5 hng näm. 
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+ Chü tn, ph& hçip vci eác co' quan lien quan xây dmg, thc hin k hooch t 
chüc chucmg trmnh Giao lini các din hinh tiêu biu trong h9c tp và lam theo tnt 
tung, do due, phong each H CM Minh vó'i ten gi "H CM Minh - Hnh trmnh khát 

vQng" và xây d'çrng, phát song các phim tài 1iu, phim ngn v ch'r d h9c tp Va 1m 

theo tix tix&ng, dao  dirc, phong each H CM Minh, nhftng tm giiong diên hinh tiêu 

biu trong hoc tap và lam theo Bác. Hoãn thãnh xây dirng k hoach vào qu I, t chüc 
chucmg trmnh Giao luu vào dip k3 nim Cách mng Thong Tam và Ngày Qu& khánh 

2/9 hng nm; nthn 2021 hoan thanh xây dmg k hoeh vào qu ifi. 

- Hpc viên Chinh tri quc gia H CM Mirth chü trI, phi hgp vài Ban Tuyên 

giáo Trung uang, Ban Can sir dàng B Ngoi giao xây drng, th chirc trin khai 

thc hin hiêu qua D an "Nghiên c1ru, tuyn ch9n và biên dch nhttng tác phâm 
tiêu biu cüa Chü teh H CM Minh ttr ting Vit sang mt sé ting nuâc ngoài d 
xut bàn, gió'i thiu ra th giii". Th&i gian thirc hin: tr näm 2021 dn 2025. 

- B Vn hóa, Th thao và Du ljch chü trì, pMi hcip vi Tng Lien doan Lao 
dng Vit Nam xây dimg Chucing trInh phi hcTp tuyên truyn, 4n dng cong 

nhân, viên chuc, ngithi lao dng xay dimg dri sng vthi hóa trong co' quan, dan vi, 
doanh nghiêp giai doan 2021 - 2025. Hoàn thin xây dmg và ban hành Chrrang 

trmnh, k hoach thirc hin Chuang trInh vào qu IV nàm 2021. 

- Ban Can sr dang BO Ngoi giao clii do thiie hin hiu qua K& lun s 85-

KL/TW ngày 19/8/2020 ciia Ban BI thu v vic tip tirc tang cumg tuyên truyn, 
gii thiu, ton vinh Chü tjch H ChI Minh, Anh hung giài phóng dan tc, danh 

nhân van hóa th giOi vói cong  dng que th. Thii gian the hien  tr nàm 2021 dn 

nam 2025; hoàn thành xây d'çrng k hoch vào qu Ill nàm 2021. 

-BanCánsdângBNivii: 

+ CM dao,  phi hqp vói các co' quan lien quan d b sung Hrncng dn s 609-
BD/BTDKT, ngày 20/4/20 17 cña Ban TM dua - Khen thu&ng Trung uang ye "các 
hinh thuc biu duang khen thu&ng và gp mt các tp th, ca nhãn tiêu biu trong 
hoc tap và lam theo tm gucing dao due, phong each H Clii Minh" phü hcip vâi tinh 

hInh thçrc tin và các quy djnh hin hành. Hoàn thành vào qu IV nam 2021; 

± CM do rà soát, sua dM các quy djnh, quy ch lien quan dn van hóa cong 
v11; tip tirc huàng dan, theo dôi, don dc vic thtc hin các quy djnh v van hóa 
cOng vi cua Ca quan, t) chuc, dy mnh phong trào thi dna "can b, cong chuc, 
viên chuc thi dua thc hin van hóa cong gop phn xây dmg môi tnrmg van 
hóa cOng sâ lành manh, dan chu, doãn k&, nhãn van. 
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- Vin Han lam Khoa h9c xâ hi Vit Nam chü tn, phi hçp v91 các Co quan 
lien quan t chcrc trin khai thc hin nliim V.I khoa hQc và Cong ngh cp quc gia 

dê xác djnh và trMn khai xay dirng h giá trj qu& gia, h giá tn. van hoá và chun 

mrc con ngui g.n vói gift gin, phát trin h giá trj gia dmnh Vit Nam trong thtM k5 

mdi. Thai gian thc hin lit näm 2022 dn 2025. 

5. Di mói, nâng cao chat lirqng, hiu qua nghiên cfru, giãng dy, hçc tp, 
A r - V A A V vtn diing va phat trien sang tio chu nghia Mac -. Lenin, tir ttro'ng Ho Chi Minh 

5.1. Ni dung và phwo'ng thtc thrc hin 

Dy manh  các hot dng quán trit, 4n ding, b sung và phát triên sng to 

chCi ngha Mac - Lenin, lit tithng H Clii Minh dáp irng yêu cu cüa sir nghip xây 

dimg va bào v T qu& trong tInh hInh mâi; dy mtnh h9c tip, lam theo lit tithng, 

do düc,phong each H ChI Minh trong h thing giáo dc quc dan gn vâi nâng 

cao chit krçing giáo dic, bão dam "hçc that,  thi that, nhan tài that"; tin hãnh so 

kt vic thirc hin b tài lieu "Bác H và nhftng bài h9c v do dirc, led sng dãnh 

cho hpc sinh" và chuang trinh, giáo trIrth L lu chInh trj. nhIm dánh giá, rat ra 

bài h9c kinh nghim, d xu.t giài pháp ded m&i, nang cao cht hrçing, hiu 

qua giâng day, h9c t.p chii. nghia Mac - Lenin, lit tu&ng H Clii Minh, gop phân 

nâng cao ban lTnh chInh tn, nàng 1c lit duy l lun, nàng içrc tng kêt và clii 

do thirc tin d giài quyt hiu qua nhftng vn d dang dt ra; tang cumg xây 

dirng Bang v chInh trj, lit tu&ng, nãng cao nang lrc länh do và sirc chin du cña 

th chrc dãng, xây dirng di ngü can b, dâng viên dü phm ch.t, näng lirc, uy tIn, 

ngang tm nhim v11; nâng cao tInh chin du, tInh thuy& phçic và hiu qua trong 

bào v nn tang tu tu&ng eüa Bang, du tranh phãn bác the quan dim sai trái, thñ 

djch; tAng cu&ng su doàn kt, thng nht trong BAng và sr dng thun trong xã 

hi; thuô'ng xuyên bed duông l tu&ng eAch mng, xây dmg dao  d(tc, led sng theo 

lit tur&ng, dao  dirc, phong each H Clii Minh cho di ngfl can b, dáng viên, nMt là 

th h tré. 

5.2. Cci quan ph trách, th&i gian thtc hin 

- Hi dng L lun Trung uong: Chü trI, phed hqp vó'i the co quan lien quan 

xây dçmg và t ch(rc thrc hin hiu qua Chuong trIrih nghiên cCru khoa h9c L 1un 

chInh tn giai don 2021 - 2025, tap trung lam rô vice  vn diing, bô sung và phát 

trin sang tao chü nghTa Mac - Lenin, lit tung H Clii Minh dAp irng yêu câu cüa 

sir nghip xây dirng và bAo v T quc trong tInh hinh mâi. Thôi gian thrc hin 5 

näm, lIt näm 2021 - 2025. 
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- H9C vin ChInh trj quc gia H CM Minh: 

+ Chü tn, phi hçip vi các ca quan lien quan t chüc trin khai thc hin 
hiu qua Chumig tnInh khoa h9c và Cong ngh tr9ng diem cp qu& gia giai doan 

2021 - 2025 (KX.02121-25) "Nghiên ciru 4n dyng và phát triên sang tao  tu tu&ng 

H CM Minh vào sir nghip xay drng và bão v To quôc trong bôi cnh mói". 

Thi gian thrc hin: tir nm 2021 - 2025. 

+ Chü tn, phi hqp vói các co quan lien quan b sung các ni dung Kt 1un 

s 01 vao giáo tHnh Tix tithng H Clii Minh d giãng dy a các h9c vin, tnthng 

chInh trj, tru&ng dào tao,  bi duôii.g cn b các cp. Thai gian hoãn thãuh: qu IV 

nàm 2021. 

- Ban Can sr dãng B Giáo dijc và Dào tao: 

+ Chi dao  dy  manh  vic hçc tp và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong cách 

H CM Minh trong h thng giáo dic quc dan; chü trng xây dimg tài lieu phiic 

V11 h9c tp va lam theo tu tuàng, dao  dirc, phong each H CM Minh phü hçTp V&i 

các cp h9c, htthng dn th chüc thirc hin trong cac chrnmg trmnh giáo diie chInh 

khóa và ngoi khóa cüa các CG sâ giáo d1ic. 

+ Clii dao  sci k& 5 nm sü diing B Tài lieu "Bác H và nhüng bài hçc v dao 

dirc, li s&ig dành cho hc sinh" trong các nhà trtx?mg thuc h thng giáo dic quêc 
dan. Thai gian thrc hin: qu IV n5m 2021. 

+ CM dao  sci kt 5 nàm thirc hin chucrng trInh, giáo trinh the mon L lun 

chInh trj cho khái ngành không chuyên v L 1un cMnh trj, và chucmg trInh, giáo 
trinh các mon L lun chinh frj cho khái ngành chuyên v L lun chInh trj. Thai 

gian thc hin: qu IV nni 2025. 

+ CM dao,  huàng dn các tnthng dai  h9c, cao dng trong h thng giáo diic 

qu& dan t chirc giâi thiu chuyên d toàn khóa cho sinh viên khóa mâi trong 

Tun sinh hoat  cMnh tr du khóa. Thai gian thirc hin: tr thang 9 dn tháng 10 

hng nàm, tr 11am 2021 - 2025. 

+ Tip tiic chi dao  t chüc Cuc thi "Tui tré h9c tp và lam theo tu tu&ng, 

dao dCrc, phong each H CM Minh" trong h thng giáo diic quc dan. 

- Ban can 5ir dãng B Lao dng, Thuong binh và X hi: 

+ CM dao  sci k& 5 nm thirc hin ChLrcing trinh mOn h9c Giáo dyc chinh trj 
thuc khi các mon hçc chung trong chucing trIith dào tao  trinh d trung cap, tninh 

dO cao dng. Thai gian thirc bin: qu IV 11am 2024. 
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+ Clii dao  các trurng cao dng, trung cp chuyên nghip, các traông dy ngh 
t chirc giri thiu chuyên d toàn khóa cho các sinh viên khóa mói trong Tun sinh 
hot chmnh trj du khóa. ThM gian thirc hin: tr tháng 9 dn tháng 10 hng näm, tr 
nàm 2021 - 2025. 

- Trung ucng Doàn Thanh niên Cong san H Clii Minh xây drng k hoach 
v giáo d'çic tir tix&ng, do düc, phong each H ChI Minh cho th h trê. Thôi gian 
hoàri thành: qu IV 11am 2021. 

6. Tang cirô'ng kim tra, giám sat, don dc 'vic thirc hin CM thj s 05, 
Kt 1un s 01 gn vó'i thirc hin các nghj quyêt Trung iro'ng ye xây ding, 
chinh dn Bang và các quy djnh cüa Bang ye trách nhim nêu gtro'ng 

6. L Ni dung và phwo'ng thic thcc hin 

T chCrc các hoat dng kim tra, giám sat vic thc hin Chi thj s 05, Kt 

1un s 01 gn vó'i thirc hin các ngh quyt Trung ucmg v xây dimg, chinh dn 
Dàng và các quy djnh cüa Dãng v trách nhim nêu gucing nhrn cành tinh, canh 
báo, phát hin tir s&m, kjp th?yi ngàn chn vi phm kr lut Dang, pháp 1u.t cña Nhà 

nuâc, bão dam cho vic h9c tp Va lam theo tu ti.thng, do dirc, phong each H Clii 

Minh duçc thuc hiên nghiêm tile, hiu qua, thirc chit. Phát huy vai trô giám sat cüa 
các eci quan dan cü, Mt trn T  quc, các t chile chinh tij - xã hi, báo clii và 

Nhân dan di vài can b, dãng viên trong thçrc hin quy djnh nêu grnmg; xil l 

kien quy&, nghiêm minh các t chile dng và can bt, dàng viên vi phm. 

6.2. Cci quan ph tra'ch, thai gian thi.tc hin 

- Các cp ur, t chile dãng thumg xuyên don dc, kim tra, giám sat vic 

thirc hin Kt lun s 01-KL/TW và K hoach s 58-KHfBTGTW, bào dam thire 
hin nghiêm tác vice he tip,  lam theo Bác và trách n1iim nêu gumig cña can b, 

dãng viên, nht là ngui dCrng du. 

- Uy ban Ki&m tra Trung ucmg và u ban kim tra các cp tham muu vd B 

ChInh trj, Ban BI thu và ep ur càng cp ni dung kim tra, giám sat vic th chüc 

thrc hin hc tap, lam theo tu tu&ng, do dilc, phong each H ChI Minh gn vâi 
các Nghj quyt Trung umig v xây dimg Dàng, chinh dn Dang và eác quy djnh 
cüa D5ng v trách nhim nêu guo'ng. Qu IV hng nàm hoàn thành xây dirng k 
hoch cüa näm k tip; báo cáo vii B ChInh trj, Ban BI thu và c.p ily cñng cp v 
k hoach và k& qua thçrc hin k hoch. 

- Ban Ni chInh Trung uang chü trI, phi hçrp vii Ur ban Kim tra Trung 

uang xây dirng k hoach  cong tác länh dao,  clii dto, dy mnh cuc du tranh 
phông, chng quan lieu, tham nhüng, lang phi, tiêu cire. Qu IV hang nàm hoan 
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thành xay dmg k hoach cüa nAm k tip; báo cáo vi Ban BI thi..r k ho.ch và k& 

qua thirc hin k hoach. 

- Uy ban Trung ucing Mt trn T quc Vit Nam cn Cu Quy dh s 124-

QD/TW ngày 02/02/20 18 cüa Ban BI thu V gia'm sat cia Mgt tr2n Tc quc Vit 

Nam, các td chzc chInh trj - xà hói và nhán dan dô'i vái viçc tu dw&ng, rèn luyn 

dzo thc, ló'i sing cia ngzthi d&ng du, can ho chi chat và can bç, dáng viên, xay 

drng k hoach  giám sat di vó'i vic tu duông, rèn 1uyn do due, 1i sng cüa 

nguii dirng du, can b chci cht và can b, dàng viên. Qu IV h.ng 11am hoàn 
thành xay dirng ká hoch cña 11am k tip; báo cáo vâi Ban BI thu kê hoach  và 

kt qua thc hin k ho.ch. 

- Dãng doàn Quc hi, Ban Can sr dãng ChInh phii tip tiic clii dao  th ch 

hóa ni dung Clii thi s 05, K& lun s 01, nh.t là các ni dung lien quan den hem 
tra, giám sat c1i v&i can bô, dáng viên trong hçc tp và lam theo tir tung, do dirc, 
phong each H ChI Mmli và t chüc trin khai thirc hin nghiêm tue các quy djnh 

ye kiêm tra, giám sat. 

- Các tinh üy, thành üy clii dao  dua ni dung giám sat di vci can b, dáng 
viên trong thirc hin quy djnh nêu guang, dao  due cong vi vào k hoch, chuo'ng 
trInh giám sat cüa hi ding nhãndãn các cp. 

7. To chfrc so' t, tng kt thiyc hin Clii thj so 05, Kêt Iun sO 01 

7.1. NQi dung và phu'o'ng thic thicc hiçn 

T chuc si kit, thng k& d dánh giá vic thc hin Clii thi sO 05, Két 1un 
sé, 01, lam rô nhng k& qua dt dugc, hn ch và nguyen nhân, rat ra bài h9c kinh 
nghim, d xut phuong hu&ng, nhim vii và giãi pháp nh&m nâng cao ch.t luçing, 

hiu qua h9c tp và lam theo tir tir&ng, dao  due, phong each H Clif Mmli; khen 

thithng, biu duong, dng viên kp thèi nhthig mô hInh hay, các din bIrth tiên tin, 

tam guong tiêu biu. 

7.2. Cci quan phy tra'ch, th&i gian thc hiçn 

- Cáe tinh üy, thành üy, dàng üy, dãng doàn, ban can sr dãng trrc thuc 
Trung uo'ng, Ban BI tiur Trung uong Doàn Thanh niên Cong  san H CM Mmli báo 
cáo kt qua thirc hin vào qu III h.ng 11am (riêng näm 2021 báo cáo vào tháng 
12/202 1), tc chuc so kt 3 näm thirc hin Kt lun s 01 vào qu II nni. 2023; tOng 
kt 10 nàm thc hin Clii thi s 05-CT/TW vào qu IV näm 2025; kk hqp bi&i 
ducrng nhftng tm guong ngui tht, vic t& trong h9c t.p và lam theo ti.r tuung, do 
due, phong each cUa Bác. 
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- Ban Tuyên giáo Trung uo'ng tham muu Ban BI thu chi do, chü trI so kt 
03 nm thçrc hin K& lun s O1-KL!TW vào qu5r Ill näm 2023, tng kêt 10 näm 

thuc Men Chi thi s 05-CT/TW vào qui II nàm 2026, kêt hqp biêu duong nhftng 
tm guong ngui tt, vic t& trong h9c tp và lam theo tu tithng, do &rc, phong 
cách cüa Bác; Ban Tuyên giáo Trung ucing ban hãnh van bàn hrn9ng dn thrc hin 
báo cáo hng näm và hithng dn thrc hin so kt, tng kt; tng hqp báo cáo hng 
11am và báo cáo so kit, tng kt báo cáo Ban BI thu; là co quan chü trI tham muu, 
t chirc hi ngF4 so k&, thng kit. 

ifi. TO CIT(JC TBTJ'C T{FN  

1. Vic lành (lao, chi do th chüc thc hin Kt 1un s 01-KL/TW cña B 

ChInh trj ducic trin khai thirc hin trong toàn Dãng và toàn xã hi. Các cp üy 
(lang, nht là nguôi ding du nêu cao vai trô tin phong, gucrng mu trong h9c tp 

và l?im theo tu tu&ng, do dirc, phong each H CM Minh. 

2. Các tinh ui', thành u, ban can sir (lang, (lang (loan, (lang ur trçrc thuOc 

Trung uong can cir Kt lun s 01-KL/TW và K hoach nay (l tp trung lành do, 

cM (lao th chirc thiic hin vic h9c tp và lam theo tu lithng, (lao dtrc, phong cách 

Ha CM Minh thi& thçrc, hiu qua. 

3. Van phông Trung uong Dãng, B Tài chmnh hu&ng dLi v kinh phi trin 

khai thuc hiên các hoat  dng hoc tp và lam theo tu tiRing, (lao due, phong each 

Ha ChI MinE. 

Các cp u5r, t chüc (lang các cp quail trit và thc hin nghiêm the 
hoach nay. Trong qua trInh thirc hin, nu có vn d phát sinE, d nghi. các cp üy, 

t chirc (lang thông tin kp th?ii vci Ban Tuyên giáo Trung ucing d phi hçip xir 1, 

báo cáo Ban BI thu xem xét, quyt djrih.I. 4- 

Noi nhân:  
-BanBIthu(db/c), 
- Vn phông Trung uong Dãng, 
- Các ban dãng Trung ucmg, 
- Các tinh üy, thành üy, dãng doãn, ban can sir 
dãng, dãng iy trçrc thuc Trung trong, 
- Ban tuyên giáo các tinli üy, thnh üy, dãng üy 
trrc thuc Trung uang, 
- Tong cic Chfnh frj Quan di nhân dan Vit Nam, 
- Ciic Cong tác f)âng và Cong tác chinli hj, BCA, 
- Lh dao  Ban, 
- Các vi, dcm vj, 
-LiruHC. 

Nguyn Trçng NghTa 
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