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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  102/KH-UBND 

 

An Giang, ngày  03    tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 27/CT-TTg); Kế hoạch số 

526/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; Kế 

hoạch số 104-KH/TU ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 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” năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2020 thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2020 theo chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức 

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

phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên, 

nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị. 

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

trở thành một nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng 

và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm 

vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, 

tận tuỵ, trung thực và liêm khiết. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát 

huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây 

dựng kế hoạch, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

với những việc làm cụ thể, thiết thực. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình 

xét, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân 

rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch làm theo các nội 

dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên 

đề năm 2020 

* Nội dung và phương thức thực hiện: 

- Từng cơ quan, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu 

rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, 

các nội dung cơ bản, chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trong toàn cơ quan; mỗi cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch và tự 

giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với 

cơ quan, đơn vị. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách 

nhiệm trong thực thi công vụ; tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp; thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

2153/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh. 

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, 

có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị 

- Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc 
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việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và giải quyết triệt để những phản 

ánh của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; 

thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết kịp thời 

các vướng mắc của nhân dân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng 

ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên liên hệ, phấn đấu 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những hạn 

chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; kiên quyết 

phê phán, loại bỏ các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chuyên quyền, 

độc đoán, hống hách; tình trạng nói không đi đôi với làm…  

- Đề ra giải pháp phát động và động viên cán bộ, công chức, viên chức 

toàn ngành, trên địa bàn tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương với 

các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp và các tổ chức chính 

trị, kinh tế, xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các văn bản của 

Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với những hình thức và nội dung 

phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo 

giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương 

tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn 

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên 

tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 572/KH-UBND 

ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” trên địa bàn 

tỉnh An Giang và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 20/02/2019 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện; kịp 

thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong 

học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không 

đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tọa đàm, sân 

khấu hóa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức trong cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng các điển 

hình trong học tập và làm theo Bác; phát động các phong trào thi đua làm theo 
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tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 

của ngành.  

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết năm 

việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những 

trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc, với tổ chức, người 

dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh 

giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để 

nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với thực tế của đơn 

vị, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc 

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

thiết thực.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 

và các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo các trường, trung tâm giáo dục, cơ sở 

đào tạo trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch bổ sung các nội dung, 

chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 

sinh viên, học sinh học tập, phấn đấu rèn luyện và làm theo. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo An Giang, Đài 

Phát thanh - Truyền hình An Giang, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục phát sóng để tuyên truyền các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, đồng thời nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê bình tập 

thể, cá nhân vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống. 

4. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các hoạt động để 

thực hiện tốt Kế hoạch này và các hoạt động liên quan đến việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các 

cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương mình, nhất là 

những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan thuộc UBND cấp huyện và cấp xã; 

thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương. 
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6. Giao Sở Nội vụ: 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai Kế hoạch 

thực hiện của các  sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp các Kế hoạch thực hiện 

của các địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan giúp 

UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khuyến khích tinh thần thi đua học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá 

nhân cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, địa phương, báo cáo về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua cơ quan thường trực - Sở Nội vụ). Báo cáo gửi trước ngày 30 tháng 11 

năm 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiệu tốt Kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Nội vụ (b/c); 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Sở, ban ngành tỉnh; 

- BDVTU, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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