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KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ KHỐI
Thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị;
đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”
-----------------------Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ
Thành uỷ thực hiện chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo
đức, lối sống; ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Ban Thường vụ
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tại Đảng bộ
Khối như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích:
- Nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi và giá trị to lớn của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và nêu cao trách nhiệm
phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ nói riêng trong toàn Đảng bộ Khối.
- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán
bộ, đảng viên, công nhân viên lao động; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về
ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù
hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2017 tại mỗi cấp uỷ trực thuộc, góp phần thực
hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2017 đề ra.
2- Yêu cầu:
- Việc học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề phải thường xuyên,
sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp đặc thù của từng
doanh nghiệp, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, viên chức lao động. Kết hợp chặt
chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; vận dụng chuyên đề để giải quyết các vấn
đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và thực tiễn công tác
lãnh đạo, quản lý của đơn vị.
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- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề theo
phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “Nói đi đôi với
làm, nói thực, làm thực, đánh giá thực”. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét,
phân loại cán bộ, đảng viên năm 2017 và những năm tiếp theo.
- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời việc học tập,
quán triệt và triển khai thực hiện ở cơ sở.
II- NHỮNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
1- Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề
1.1- Nội dung
- Các nội dung của chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về
phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hoá” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Chú ý liên hệ 27 biểu
hiện suy thoái đã được chỉ ra tại Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành
Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khoá XII).
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên
hệ bản thân và xác định phương hướng phấn đấu; đăng ký nội dung rèn luyện
hàng năm dựa trên các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh của đơn vị, kết hợp với việc rút kinh nghiệm những hạn chế,
khuyết điểm tồn tại của bản thân trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; báo cáo trước chi, đảng bộ kết quả
thực hiện hàng quý, năm để được góp ý, giúp đỡ, giám sát.
1.2- Thành phần, thời gian thực hiện
- Cấp Khối: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 đến
các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh đạo,
chuyên viên các ban, văn phòng Đảng ủy Khối; Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến
binh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối; đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên
Ban Chấp hành các chi, đảng bộ trực thuộc ĐUK; Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trong Khối; Báo cáo viên,
cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối. Thời gian: ½ ngày, hoàn thành
trước 10/5/2017.
- Cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối: Tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng
viên trong đảng bộ, chi bộ, mời lãnh đạo chủ chốt các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham dự. Thời gian: ½ ngày, hoàn thành trước 30/5/2017.
1.3- Tài liệu phục vụ việc triển khai học tập.
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- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
Đề nghị các đơn vị truy cập website của Đảng ủy Khối để tải và in tài liệu
cung cấp cho cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt của Khối và
các lớp học ở cơ sở, Website: www.danguykhoidoanhnghiephp.vn , vào mục Công
văn – Văn bản khác và mục Chương trình – Kế hoạch.
2. Tổ chức tuyên truyền chuyên đề
- Việc tổ chức tuyên truyền nội dung chuyên đề gắn với tuyên truyền các
hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố, đất nước năm 2017 và các
phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh – dịch
vụ của đơn vị, chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi
ngân sách - cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.
- Các cấp uỷ tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi
sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nói chuyện thời sự (chú ý giới
thiệu các nội dung cốt lõi của chuyên đề, những nội dung chủ yếu của Nghị quyết
số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII).
3. Tổ chức thực hiện chuyên đề
- Các cấp uỷ, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2017 bảo đảm chất lượng và tiến độ
theo quy định. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi
nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập
trung chỉ đạo, giải quyết.
- Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: xây dựng kế hoạch thực hiện; đưa
việc học tập, trao đổi của đảng viên, cán bộ, viên chức lao động trong sinh hoạt
thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, đơn vị (tổ chức sinh hoạt chuyên đề), thảo luận
phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo; có sơ kết, tổng kết, báo cáo
kết quả với cấp uỷ cấp trên.
- Các cấp uỷ, đơn vị chủ động phát hiện, nhân rộng những mô hình mới,
cách làm hay, đồng thời biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời trong quá
trình tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề.
- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học
tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khoá XII).
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- Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp
bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sau đợt tổ chức học tập,
quán triệt và triển khai thực hiện cần tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.
III- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Giao Ban Tuyên giáo hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
kế hoạch này; định kỳ báo cáo Thường trực Đảng uỷ Khối để chỉ đạo kịp thời; báo cáo
Thành uỷ theo yêu cầu.
- Hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm triển khai việc học tập, quán
triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng
uỷ Khối.
- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối kịp thời sơ, tổng kết, biểu
dương những tập thể, các nhân điển hình trong thực hiện chuyên đề năm 2017 với các
hình thức thiết thực và hiệu quả.
2. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
và tổ chức thực hiện chuyên đề phù hợp thực tiễn của đơn vị, bảo đảm yêu cầu về
chất lượng và tiến độ theo quy định.
3. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất,
tài liệu cho Hội nghị cán bộ chủ chốt./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy “để báo cáo”;
- Các Ban, Văn phòng Thành ủy “để báo cáo”;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối;
- Hội CCB, ĐTN Khối;
- Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc;
- Lưu Văn phòng ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Đã ký

Lương Minh Huệ
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