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KẾ HOẠCH 
tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

s    t 0  năm     i      ng,  hen th ởng các tập th , cá nhân 

 đi n hình tiê   i   trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 

phát động phong tr o thi đ a “Cán  ộ, công chức,  iên chức  

thi đ a thực hiện  ăn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025  
----- 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; 

Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương 

về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-

2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019), Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm và bi u dương, khen thưởng các 

tập th , cá nhân đi n hình tiêu bi u trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025. Cụ th  như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng kết, đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ, 

chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 03 năm 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” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05); 

đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Di chúc và 

Chỉ thị 05 trong thời gian tới. 

- Bi u dương, khen thưởng tập th , cá nhân đi n hình tiêu bi u trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm 

theo Bác; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục 

tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Tạo sự chuy n biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn 

luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, 
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công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh 

người cán bộ, công chức, viên chức “gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện”; đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những 

việc làm cụ th  hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. 

- Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th  nhân dân, tạo môi trường làm 

việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả 

góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà 

nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ. 

2. Yê  cầ  

Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tránh 

hình thức. Các tập th , cá nhân được bi u dương, khen thưởng thực sự là những 

tấm gương đi n hình tiêu bi u, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Sau Hội nghị, các 

địa phương, đơn vị cần đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đ  tiếp tục thực 

hiện hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của các cấp, ngành. 

II. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Th nh phần 

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, 

ban, ngành, đoàn th  cấp tỉnh và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng 

ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các tập th , 

cá nhân được khen thưởng. 

2. Nội dung 

- Chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Báo cáo thành tựu, kết quả phát tri n kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên; bài học kinh nghiệm trong 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp 

ứng yêu cầu thời kỳ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước của tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05. 

- Phóng sự về các tập th , cá nhân đi n hình tiêu bi u trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Bi u dương, khen thưởng các tập th , cá nhân đi n hình tiêu bi u trong 

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

- Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025. 

3. Thời gian: ½ ngày, tổ chức vào trung tuần tháng 9/2019. 

4. Địa đi m: Hội trường tầng 5, nhà C, trụ sở Tỉnh ủy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy  an nhân  ân tỉnh: Xây dựng Báo cáo thành tựu, kết quả phát 

tri n kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên; 

bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 05/9/2019). 

Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy hướng dẫn và tổng hợp danh sách các tập th , cá nhân đi n hình tiêu 

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

của các đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy 

định; chuẩn bị nội dung phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 

2019-2025 (gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 05/9/2019); thực hiện công 

tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị. 

Chỉ đạo Sở Văn hoá, Th  thao và Du lịch xây dựng chương trình văn 

nghệ chào mừng Hội nghị (thời gian không quá 30 phút).  

Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên xây dựng phóng sự 

về gương đi n hình tiêu bi u trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá công 

tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ “công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước của tỉnh Thái Nguyên (gửi về Văn phòng 

Tỉnh ủy trước ngày 05/9/2019). 

3. Ban T yên giáo Tỉnh ủy: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng 

chương trình, chuẩn bị tài liệu Hội nghị; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo 

chí của tỉnh, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về nội dung của 

Hội nghị; tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 

05 (gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 05/9/2019). 

4. Văn phòng Tỉnh ủy: Phát hành công văn mời đại bi u dự Hội nghị 

theo thành phần; phối hợp chuẩn bị tài liệu; dự toán kinh phí và các điều kiện 

khác phục vụ Hội nghị. 
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5. Các đảng  ộ trực th ộc Tỉnh ủy; các sở,  an, ng nh, đo n th  cấp tỉnh: 

Tri n khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng 

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, hướng dẫn, hoàn chỉnh các 

thủ tục đề nghị khen thưởng của tập th , cá nhân đi n hình tiêu bi u trong 

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

6. Các c  q an báo chí của tỉnh: Tăng cường thời lượng, chuyên trang, 

chuyên mục, tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; tuyên truyền 

phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025; tiếp tục tuyên truyền thực 

hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Bộ Nội vụ,  

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn th  cấp tỉnh và tương 

đương, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (145).  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
Bùi Xuân Hòa 
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