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KẾ HOẠCH 

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

chuyên đề năm 2021  

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 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 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; 

Thực hiện Kế hoạch số 2703/KH-SYT ngày 21/6/2021 về Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021. Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2021. 

2. Lựa chọn, đưa nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2021 vào chương 

trình, kế hoạch công tác hằng tháng, năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của 

đơn vị để triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nề 

nếp của cơ quan và của mỗi viên chức, người lao động. 

 3. Đẩy mạnh tuyên truyền những gương tiêu biểu, điển hình trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách 

nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát 

triển nhanh và bền vững, tạo sự lan tỏa trong toàn Bệnh viện và các tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

4. Viên chức, người lao động nhất là Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa, phòng 

phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nêu gương trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết 

thực. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn 

luyện, phấn đấu trong năm 2021 phải gắn với công tác kiểm điểm, nhận xét, 

đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung Chuyên đề năm 2021 
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Lãnh đạo các khoa, phòng chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập và triển 

khai thực hiện nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2021 trong viên chức, người 

lao động ở cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập có thể gắn với 

triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, phù hợp và có 

hiệu quả thiết thực theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch của 

Đảng ủy Bệnh viện đã xây dựng (1).  

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân: 

- Từng đảng viên, viên chức, người lao động lựa chọn, đăng ký nội dung 

cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của tỉnh năm 2021, gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao (2); cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gắn với 

kiểm điểm, đánh giá viên chức, đảng viên hằng năm.  

- Sau khi học tập, công chức, viên chức, người lao động chủ động tuyên 

truyền rộng rãi các nội dung chuyên đề năm 2021 trong Nhân dân, trước hết là 

người thân, những người xung quanh mình, vận động quần chúng Nhân dân tích 

cực tham gia giám sát việc thực hiện của đảng viên, công chức, viên chức. 

* Thời gian thực hiện: Việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết hoàn 

thành trước 30 tháng 6 năm 2021. 

3. Về lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá tập trung vào các 

giải pháp triển khai thực hiện nội dung chuyên đề như:  

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, khen thưởng, nhân 

rộng mô hình về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc;  

khơi dậy khát vọng xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh và tỉnh Kon Tum phát triển 

nhanh và bền vững; 

- Việc lựa chọn, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của 

khoa, phòng gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thảo luận, trao 

đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng 

phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo, báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên. 

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản 

lý(3), quy chế làm việc, văn hóa công sở, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, 

đạo đức công vụ.  

                                                 
 (1) Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 25 tháng 5 năm 2021; Kế hoạch số 03-KH/ĐUBV ngày 

08/6/2021 của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum về phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và 

Chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021.  
 (2) Bản cam kết cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác như: thực hiện đúng trách 

nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác được giao; nắm vững chính sách và thực hiện đúng đường lối quần 

chúng, tích cực, chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ và năng động, sáng tạo trong công tác; dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm; luôn rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, thiết thực, đổi mới, tránh tư duy 

theo lối mòn, phương pháp làm việc gò bó, kém hiệu quả; gắn lý luận với thực tiễn trong công tác, giải quyết mọi công việc 

thấu đáo, có lý, có tình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum phát 

triển nhanh và bền vững. 
 (3) Theo các Văn bản: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 

55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò 

nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
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- Phát động trong đảng viên, viên chức, người lao động phong trào thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng thời 

gian làm việc… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm  

2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 2013), Chương trình hành động của 

Ngành Y tế về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2021(4) ; Phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ. 

- Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị có thể lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị để tập 

trung chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Về công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện về 

các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện chuyên đề và 

những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu 

dương về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 

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

- Chủ động và kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả, 

gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh để biểu dương, lựa chọn và nhân rộng trong Bệnh viện. Tạo 

sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

Các khoa, phòng tăng cường công tác quán triệt, tự kiểm tra, giám sát việc 

tổ chức thực hiện tại khoa, phòng theo nội dung kế hoạch, cam kết cá nhân đã 

đăng ký gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, viên chức, người lao 

động hằng năm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường 

xuyên; việc tổ chức tổng kết, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành 

trước ngày 10/11/2021. 

                                                                                                                                                         
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 11-QĐi/TU ngày 17 tháng 01 năm 2019 của 

Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Quy định về những điều đảng viên không được làm tại Quy định số 47-

QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
 (4) Quyết định số 96/QĐ-SYT ngày 04/3/2021 của Sở Y tế về việc ban hành Chương trình hành động 

của Ngàng Y tế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các khoa, phòng có trách nhiệm quán triệt, tổ chức triển khai 

các nội dung đã xác định tại kế hoạch này tại khoa, phòng được giao phụ trách.  

2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tham mưu báo cáo năm gửi Sở Y tế trước 

ngày 15/11/2021 và đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên. 

3. Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện phối hợp phổ 

biến, tuyên truyền Kế hoạch này trong đoàn viên, thanh niên. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Đảng ủy Bệnh viện; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- BCH Công đoàn Bệnh viện; 

- Đoàn Thanh niên Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Tuần 
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