
ƯBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: % /KH-BDT Ninh Thuận, ngàyóưị thảng 02 năm 2017

KÉ HOẠCH
Tuyên truyền thưc hiên Chỉ thi số 05-CT/TW của bô Chính tri 

và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưỏng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Ke hoạch số 326/KH-ƯBND ngày 08/02/2017 của ủ y  ban nhân 
dân tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh;

Ban Dân tộc xây dựng Ke hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những nội dung cụ thế sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẢU

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng bằng 
nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn thế cán bộ, Đảng viên, công 
chức nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Người trở thành nền tảng tinh thần vững chẳc.

2. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương 
người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biếu đế cổ 
vũ, động viên cán bộ, Đảng viên, công chức nhận tích cực học tập và làm theo 
Bác.

3. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần gắn với tuyên 
truyền thực hiện các Nghị quyêt của Đảng, các sự kiện quan trọng của đât nước, 
nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh đôn Đảng; ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái vê tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bảo đảm thiết thực, 
hiệu quả.

4. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải mang tính thiết thực, hiệu 
quả, tránh phô trứơng, lãrìg phí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.
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1. Nội ụung tuyên truỹên
\  • * /

- Tuyên truyền.pội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản 
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những



điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc nhũng nội 
dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhât là vê đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đôn Đảng theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Tuyên truyền quán trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban; kêt quả đạt được qua từng 
tháng, quý, năm tại cơ quan.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm 
theo lời Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn 
thiện và thực hiện chuân mực đạo đức công vụ, đạo đức nghê nghiệp; vê sự gương 
mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, Đảng viên, công chức nhât 
là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan.

- Phê phán những nhận thức sai lệch, học không đi đôi với làm theo, bệnh 
hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điếm sai 
trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

2. Hình thức tuyên truyền:

Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, Hội nghị sơ kết, tong kết 
và các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tại cơ quan. Sử dụng các khẩu hiệu tuyên 
truyền và thông qua các mẫu chuyện tấm gương về Bác.

3. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biếu dương, khen thưởng các tập thê, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong 
cách Hồ Chí Minh.

III. TỎ CHỨC TH ựC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn thuộc 
Ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết 
quả thực hiện về Văn phòng Ban.

2. Giao Văn phòng chủ trì, phổi họp với các phòng chuyên môn liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp, báo cáo theo qui 
định.

Trên đây là Ke hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh của Ban Dân tộc./.
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