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KẾ HOẠCH 

Đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

----- 

 

 

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. Để triển khai thực hiện tốt việc đăng ký mô hình 

tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt 

phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi công dân. Góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2023 và Nghị quyết 

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

- Giới thiệu, tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm 

hay, những mô hình sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh để tạo lan tỏa trong xã hội. 

2. Yêu cầu: 

- Việc xây dựng các mô hình tiêu biểu phải phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Các mô hình tiêu biểu phải được cá nhân, tập thể đăng ký thực hiện, tổ 

chức thường xuyên, sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.  

- Việc đánh giá các mô hình tại các cấp ủy phải khách quan, dân chủ, trở 

thành hình mẫu có thể áp dụng ở nhiều địa bàn, đơn vị; được cấp ủy, chính quyền, 

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội lan tỏa, nhân rộng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tuyên truyền, thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 

cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,  chuyên đề năm 2023 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn 

hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” trong 



2 

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân. 

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện triển khai tốt việc đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở chức năng và căn cứ vào 

nhiệm vụ cụ thể đề ra những nội dung phù hợp, có tính khả thi, dễ áp dụng trên các 

lĩnh vực, cụ thể: 

2.1. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:  

Tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo ngành 

lĩnh vực; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; thực hiện 

các đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị, hạ tầng giao thông, du 

lịch, phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy 

bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dạy tốt, học tốt; 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân… 

2.2. Đối với doanh nghiệp:  

Tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thi 

đua có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 

nâng cao đời sống người lao động… 

2.3. Đối với lực lượng vũ trang:  

Việc xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp 

của lực lượng vũ trang, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao… 

2.4. Đối với thôn, Khu phố:  

Tập trung vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đô thị văn minh, 

bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân 

dân. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu phấn đấu 

- Các đảng bộ trực thuộc lựa chọn nội dung đăng ký thực hiện trong năm 

2023 phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất từ 02 mô hình trở lên; Các chi bộ phấn đấu 

mỗi đơn vị có ít nhất từ 01 mô hình trở lên . 

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Mỗi đơn vị chỉ đạo trong 

năm 2023 xây dựng được ít nhất 01 mô hình tiêu biểu. 

2. Thời gian thực hiện 

- Các đơn vị đăng ký, tổng hợp danh sách các mô hình tiêu biểu năm 2023 

gửi về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 10/3/2023.  

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình tiêu biểu gửi về 

Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 20/11/2023. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện việc đăng ký mô hình tiêu biểu 

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

tham mưu biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu triển khai có hiệu quả, 

có sức lan tỏa, nhân rộng. Tham mưu thẩm định, đánh giá các mô hình báo cáo 

Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện 

công tác tuyên truyền, tăng cường đăng tải các tin bài về việc triển khai thực hiện 
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các mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện phong trào, những 

mô hình hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh 

vực… 

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện căn cứ Kế hoạch này, cụ thể hoá thành kế hoạch triển khai, chỉ đạo, 

hướng dẫn đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị và hướng dẫn cơ sở để triển khai thực 

hiện. Đăng ký thực hiện mô hình tiêu biểu và báo cáo kết quả triển khai các mô 

hình theo biểu gửi kèm kế hoạch gửi Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp đúng quy 

định. Cuối năm tuyên truyền, đánh giá những mô hình hiệu quả, thiết thực, có sức 

lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực… 

Trên đây là kế hoạch đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đề nghị các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề 

nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- Thường trực Huyện ủy,   

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện, 

- Trung tâm VH, TT và TT huyện, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Long Văn Nhân 
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