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KẾ HOẠCH 
Học tập, nghiên cứu 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” 

----- 

 

 

      Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về học tập, nghiên cứu 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”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế 

hoạch học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 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 văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học 

tập, làm theo và nêu gương, góp phần cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

 - Đề ra nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính 

quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; 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; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Đề cao vai trò của cấp ủy đảng (trực tiếp là đồng chí 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 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 2023. 

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

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. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện 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”. 

1.1. Đối với cấp huyện  

Tổ chức các điểm cầu trực tuyến tại cấp huyện xã, thị trấn, kết nối với điểm 

cầu cấp tỉnh.  

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 

trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bí thư, 

phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các 

xã, thị trấn; lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm chính trị huyện; 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. 

- Thời gian, nội dung: Theo thời gian, nội dung của Hội nghị cấp tỉnh. 

- Địa điểm: 02 điểm cầu tại huyện và 20 điểm cầu tại các xã, thị trấn. 

1.2. Đối với cấp cơ sở 

- Căn cứ tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, các chi, đảng bộ trực 

thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện lựa chọn hình thức tổ chức 

phù hợp cho cán bộ, đảng viên học tập nội dung chuyên đề năm 2023; 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 chi, đảng bộ định kỳ...  

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/4/2023. 

- Báo cáo viên: Do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt. 

1.4. Tài liệu 

- Tài liệu 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”, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo biên 

soạn và phát hành (có tài liệu gửi kèm). 

- Sách, tài liệu 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) Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và bản sắc văn hóa dân tộc, Nhà xuất bản Hà Nội (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; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung 

ương 9 (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
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ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động số 116 

CTr/TU, ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước... 

2. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 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; kế thừa, phát huy 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng và phát huy lối sống “Một 

người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự 

trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; 

nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng văn hóa, con người Chi Lăng đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước.   

- Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023, các chi bộ xác định nội dung và tổ 

chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ để thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy 

mạnh việc học tập, “làm theo” Bác trong xây dựng văn hóa, con người có thế giới 

quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với 

thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; khẳng định, 

tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá trị cao đẹp, 

nhân văn. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lạc hậu; chống các quan 

điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha 

hoá con người. Có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình 

xây dựng, phát triển văn hóa, con người trên địa bàn huyện.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

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

huyện thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này; đồng thời, căn cứ tình hình cụ 

thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp.  

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai nghiên cứu, 

học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu 

năm và tổng kết năm 2023 về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện, 

- Phòng VH-TT, Trung tâm VHTTTT huyện, 

- Lưu VT. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

  

 

 

 

Long Văn Nhân 
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