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KẾ HOẠCH 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 31/12/2022 

của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và nêu gương thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên nhất là người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, chất lượng và hiệu 

quả; phong phú về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện, bám sát chỉ đạo, 

định hướng của cấp trên; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ 

chức thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn 

vị, tránh phô trương, hình thức.  

II- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức học tập, tuyên truyền 

Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công, viên chức và người lao động 

nghiêm cứu học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh 

Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo hình 

thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hoàn thành trước ngày 10/3/2023. 

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023; các Kết 

luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch vủa Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hạch của Đảng ủy Sở về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt 

chuyên đề, thường kỳ của cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 
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nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2023. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 128-

KH/TU ngày 06/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII 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 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

2.1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, các Đề án, Kế hoạch của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm 

chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu 

nhiệm vụ, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần 

thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội 

ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 01/8/2018 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh và Đề án số 10-ĐA/TU ngày 30/11/2022 của 

Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2022 – 2026). 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU ngày 

31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 

2025 gắn với tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ. 

2.2. Xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2023 của cơ quan, đơn vị (hoàn thành trong tháng 

01/2023); kế hoạch của cá nhân gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (nộp cho chi ủy, 

chi bộ, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt trong tháng 2/2023).   

2.3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực 

hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm 

nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thể hiện tư tưởng vững vàng, quan 

điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm 

nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, 

mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung 

thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi 

lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng địa vị công tác để vụ lợi. 

Cán bộ, nhất là lãnh đạo, phải luôn gương mẫu trong việc học tập, rèn luyện, cả 
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về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức cách mạng, cả trong công tác, sinh hoạt, 

ứng xử với mọi người… Đặc biệt, phải chống các biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về xây dựng Đảng. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xác định nội 

dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong Bản đăng ký học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện 

với cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị vào dịp tổng kết cuối năm. 

2.4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, 

tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, 

hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Tuyên 

truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia các Cuộc thi 

viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 

nước... Đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt”, “việc tốt”, những mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện 

đạo đức văn hóa công vụ, công sở; xây dựng môi trường công sở lành mạnh, dân 

chủ, đoàn kết. Kịp thời động viên, khen thưởng những mô hình hay, cách làm 

hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kịp thời thông tin những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, của ngành định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến toàn 

thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị 

quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về 

trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần 

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, nhằm cảnh 

tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đơn vị trực thuộc 

 Tùy theo đặc điểm tình hình của đơn vị để xây dựng kế hoạch học tập và 
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và tổ 

chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế 

của cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023: Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ 

cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm 

vụ gắn với học tập, quán triệt, nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nội dung 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 

của UBND tỉnh và Đề án số 10-ĐA/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên 

Quang (giai đoạn 2022 – 2026). 

Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

10/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2023. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ 

Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp báo cáo 

cấp trên theo quy định.  

Tham mưu thực hiện có hiệu quả Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 

14/11/2018 của UBND tỉnh; Đề án số 10-ĐA/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Tuyên Quang (giai đoạn 2022 – 2026) và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 

31/12/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg 

ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 

28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 

của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống 

chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ 

Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. 

Trên đây là kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT; yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc (T.hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT- TCCB. 
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