
DANG BO TINH THANH HOA 
BANG UY KHOI CO QUAN 
vA DOANH NGHIP TINH 

* 

s  Ag -KHIDUK 

BANG CONG  SAN VIT NAM 

Thanh Hóa, ngày ftháng 4 nám 2021 

KE HOACH 
So kt 05 Ham thurc hiên Chi thi 05-CT/TW cüa B ChInh trj; 

Xét ch9n, biêu diro'ng, khen thu&ng và t chu'c gp mt các then hInh tiên tin 
trong h9c tp và lam theo tir ttr&ng, dio dfrc, phong each Hi) ChI Minh, 

giai doin 2016 - 2020 

Thirc hin K hoach  s6 12-KHITU, ngày 08/02/202 1 cüa Ban Thix?mg vçi 
Tinh üy ye to chirc Hi nghj so két 05 nàm thc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B 
ChInh trj ye "Day mgnh hQc tap và lam theo hr ttràng, dgo d&c, phong cách Ho 
ChI Minh" (Chi thj 05-CT/TW) và Huàng dn so 1 6-HD/BTGTU, ngày 09/4/2021 
cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy ye xét chçn, biêu ducing, khen thu&ng và tO chüc g.p 
m.t các then hInh tiên tiên, Ban Thung vii Dãng üy KhOi Co quan và Doanh 
nghip tinh ban hành Kê hoch so kêt 05 näm thixc hin Chi thj 05-CT/TW trong 
toàn Dáng b KhOi, nhii sau: 

I. MIJC BICH, yEu CAU 
1. Dánh giá chInh xác, toàn din tInh hInh thirc hin Chi thj 05-CT/TW, các 

kê hotch cüa cap üy cap trên ye thrc hin Chi thj 05-CT/TW gän vri Nghj quyêt 
Trung ucing 4, khóa (XI, XII) ye xây drng, chinh don Dãng, ngàn ch.n, day lüi sir 
suy thoái ye tti ti.thng chInh trj, do dirc, lOi sOng, nhUng biu hin "tçr din bin", "tr 
chuyên hóa" trong ni b; dê xut phucrng hurng, nhim vii, giâi pháp d tip tic 
thirc hin có hiu qua vic hQc tp và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong cách Ho 
ChI Minh, &ra ni dung nay tth thành vic lam tr giác, thu&ng xuyên cüa mOi can 
b, dãng viên và to chüc dâng. 

2. Tip tVc  khng djnh vj trI, vai trô, tm quan trong cüa tu tithng, do thirc, 
phong cách Ho ChI Minh dôi vi cOng tác giáo dc chInh trj, tu tu&ng, dao  dirc 
cho can b, dãng viên, cOng chiic, viên chirc vâ nguñ lao dng; dôi vâi cong tác 
xay dirng, chinh don Dáng và dôi vâi toàn xã hi trong nhng näm tiêp theo. 

3. Tip tic nâng cao nhân thirc, trách nhim cüa các cp üy trong lãnh dao, 
chi do, to chüc h9c tp và lam theo tu ti.thng, do dirc, phong cách Ho ChI Minh 
gän vri yic thirc hin có hiu qua các miic tiêu, nhim vii, giái pháp trong cong 
tác xây dirng dâng và thrc hin nhim 'i chInh trj cüa cci quan, don yj, doanh 
nghip trong Khôi. 

4. Biu duong, khen thithng, ton vinh t.p th& cá nhân có thành tIch xut s.c 
trong hçc tp và lam theo tu tuàng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh tao  SLrC lan 
tóa nhäm day manh,  nâng cao chat luçing, hiu qua yjéc thixc hin Chi thi sO 05-
CT/TW cüa B ChInh trj trong thci gian tâi. Quyêt tam thirc hin thang lçii Nghj 
quyêt dai  hi dâng các cap nhim kS'  2020 — 2025, Nghj quyêt Dai hOi Dãng toàn 
quOc lan thu xiii. 



- Các dâng b, chi bô ca si t chirc sa kt 05 näm thirc hin Chi thj 05-
CT/TW gän vOi biêu ducing, khen thu'&ng tp the, ca nhân có thành tIch xuât sac 
trong hçc tp và lam theo tir tithng, dao  düc, phong each Ho ChI Minh, giai don 
2016 - 2020 báo dam trang trçng, thiêt thrc, hiu qua, phü hgp vth tInh hlnh thirc 
tê cüa tü'ng don vj và tmnh hinh cüa djch Covid - 19. Các tp the, cá nhân dugc biêu 
duong, khen thu&ng thrc six là nhUng tarn gucing tiêu biêu, ducic hra chpn cong 
khai, dan chü tr co sâ. 

II. THiI GIAN TO CHU'C HQI NGH! 

1. Di vó'i Bang üy Khói 

- T chirc Hi nghj so k& 05 närn thirc hin Chi thi. s 05-CT/TW; biêu 
duong, khen thu'Ong tp the, cá nhân, diên hInh tiên tiên trong h9c tp và lam theo 
tii ti.thng, do dirc, phong each Ho Chi Minh, giai don 2016 - 2020. 

- Tin hành bInh xét, lap danh sách các t.p th, cá nhân tiêu biêu, dê nghj Chü 
tjch UBND tinh tang BAng khen gui ye Ban Thi dua - Khen thu&ng tinh và Ban 
Tuyên giáo Tinh u. 

- Thai gian: Hoàn thành trtr&c ngày 15/5/2021 

2. Bi vó'i các dãng b, chi b co' s& 

- Phi hgp chat ch vth 1nh do co quan, doanh nghip t6 chirc binh xét, d 
nghj khen thu&ng cho tp the, cá nhân tiêu biêu và báo cáo len Dãng u' Khôi dê 
nghj khen thu'ng. 

- H so d nghj Ban Thuing vii Dàng üy Khi tng Giy khen và Chü tjch Uy 
ban nhân dan tinh tang BAng khen, hoàn thành tru'ó'c ngày 22/4/2021. 

- T chi'rc Hi nghj so kt 05 närn thirc hin Chi thi,  05-CT/TW g.n vi biêu 
ducing t.p the, cá nhân dién hlnh tiên tiên trong h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao 
düc, phong cách Ho ChI Minh, giai don 2016 - 2020 ti co quan, doanh nghip, 
hoàn thành tru'ó'c ngày 10/5/202 1 

III. CONG TAC THI BUA, KHEN THU'NG 

1. Dôi ttrçng biêu throng, khen thu'&ng 

- Tp th: Các t chirc co sO' dàng trrc thuc Dâng üy Khi; chi b, dàng b 
b phn và các khoa, phOng, ban chuyên môn, don vi, san xuât, kinh doanh có tO 
chirc dáng tr1rc thuc Dáng b Khôi; các to chüc doàn the Ca sO' và doàn the trrc 
thuc Dáng üy Khôi. 

- Ca nhân: Can b, dàng viên, cOng chüc, viên chirc, hçc sinh, sinh viên, doàn 
viên, hi viên và nguO'i lao dng trong các co quan, doanh nghip có to chirc Co sO' 
dãng trirc thuc Dãng üy Khôi. 

2. Tiêu chuân 

Các T chuc co sO dãng d xuAt, giOi thiu t.p th, cá nhân din hInh tiên 
tiên, tht sr tiêu biêu trong thirc hin Chi thj 05-CT/TW tir nAm 2016 den nay. Nêu 
là tp the ho.c thu truO'ng don vi, san xuât, kinh doanh phãi nêu vic thirc hin 
nghTa vi np ngân sách Nha nuO'c; dam bão môi tru'O'ng, an toãn v sinh lao dng, 
an toàn v sinh thirc phâm (co trIch Ic và ni dung xác nhn cUa co quan Nhà 
nuOc cO thârn quyên). 
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2.1. Di5i vó'i IIp  the 

- T chirc trin khai hiu qua vic hçc t.p và lam theo tu' tuàng, dao  dc, phong 

cách H Chi Minh tai  don vj vói nhiêu net mth, cách lam sang tao,  hiu qua, tao  du9'c 
sic lan tóa và thu hut di.rccc sir tham gia tIch cic, dông dào cUa can b, dãng viên, 
cong chirc, viên chirc, h9c sinh, sinh viên, doàn viên, hi viên và nguôi lao dng. 

- Tao duqc sr chuyn bin rô net, hiu qua ni tri trong thçrc hin nhim vii 
chInh trj thông qua vic h9c tp và lam theo tu ttthng, dao  dirc, phong cách Ho ChI 
Minh; có nhiêu guong diên hInh tiêu biêu du'çc nhiêu ngthi h9c tp và nhân rQng. 

- Xây d1rng và thrc hin tot các chu.n mc dao  dic theo tu tung, dao  dirc, 
phong cách Ho ChI Minh. 

- Doàn két, xây dirng Co quan, doanh nghip van hóa, kiu rnu; phong cách, 
l lOi lam vic cüa can b, dàng viên và quân chiing khoa h9c, chü dng, sang tao, 
hiu qua trong thirc thi nhim vi. 

- DOi vâi tO chrc dâng: Trong 05 näm (tir 2016 den 2020) lien tijc dat  dâng 
b, chi b hoàn thành tot nhim vii trô len (riêng näm 2020 duqc Cong nhn dâng 
bô, chi b hoàn thành xuât sac nhim vv); di.rçic cap üy Co SO dê nghj. 

- Dôi vâi to chrc doàn th ehInh trj - xà hi: Trong 05 näm (tü 2016 dn 
2020) duçic cong nhn hoàn thành xuât SaC nhim vi và du'Qc cap trén khen 
thung; duc cap üy co sâ dê nghj. 

- DOi vOi khoa, phông, tO, di: Trong 5 närn (tü 2016 dn 2020) là don vj dn 
d.0 trong don vj, h thông, duc cap trên trirc tiêp biêu duong, khen thu&ng; duç'c 
t.p the lanh dao  và cap Uy co sâ dé nghj. 

2.2. Di{i vfl cii nhân 

Ca nhân du'qc biu duong, khen thuâng duqc binh ch9n cong khai, dan ehü t 
co sO' và phãi dat  các tiéu chuân sau day: 

- Co phm chAt dao  düc cách mng trong sang, là tArn guong tiêu biOu v 
chI rèn luyn, phân dâu, guong mu di dâu trong hçc tp và lam theo tu tung, dao 
duc, phong each Ho Chi Mirth tai  co quan, don vj, doanh nghip. 

- H&ng nàm xây dmg ni dung dàng k vic lam theo ciii thO, thit thirc; k& 
qua lam theo tao duc sr chuyên biên rö net dugc t.p the cong nh.n. ThuOiig 
xuyên, nghiêrn tue t1 phê blnh và phé blnh, tIch cire tham gia cong tác xây drng 
dáng b, chi b, co quan, doàn the, doanh nghip trong sach,  v&ng rnanh. 

- Nu là dàng vien, trong 05 nàm (tr 2016 dn 2020) lien tçic duc cOng 
nhtn là dãng viên hoàn thành tot nhirn vi trâ len (trong do näm 2020 du9'c cong 
nh.n là dàng viên hoàn thành xuât sac nhirn vi); là quân chüng, nguO'i lao dng, 
doàn viên, hi viên du'gC co quan, doàn the chInh trj - xâ hi xêp ba1 a muc cao 
nhât hoc dâ duqc cap üy, lành dao  chuyên mon các cap khen thu'ang trong vic 
thrc hin Chi thj 05-CT/TW th&i gian qua. 

- Các dOng chI BI thu cAp üy, thu tru'Ong co quan, lành dao doanh nghip 
vra phãi bão dam các tiêu chI chung, vera phâi thrc hin tOt các ni dung theo 
Quy djnh 08-QDi/TW, ngày 25/10/20 18 cüa Ban Chap hành Trung wmg Dàng vO 
trách nhim nêu guong cüa can b, dâng viên, tnxâc hét là Uy viên B ChInh trj, Uy 
viên Ban Bi thu, Uy viên Ban Chap hành Trung wing; Quyt djnh 1089-QD/TU, 
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ngày 19/8/20 13 cüa Ban Thuông vii Tinh üy v trách nhim nêu guang cüa can b 
dàng viên, nht là can b chii ch& các cp và các van ban süa dôi, bô sung có lien quan. 

3. S ltrçvng d nghj biêu dtrong, khen thuöng 

3.1. Ctp üy cc só biêu dwcng, khen thwöng: 

- Can cir tiêu chu.n quy djnh, cp üy Co.  SO' ph6i hcip vó'i länh dao so, ngành, 
dan vj, doanh nghip 1ira ch9n và to chirc biêu duo'ng, khenthu'&ng ti co sO' sO 
1ung tp the và Ca nhân diên hInh tiên tiên phü hgp vói thirc tê dan v. 

- Lira chçn t.p tp th& Ca nhân din hInh tiên tin tiêu biu d nghj Ban 
Thu'&ng vi Dâng üy Khôi tang Giây khen, Chü tjch üy ban nhân dan tinh tng 
Bang khen. 

3.2. Ban Thuô'ng vi Dãng ñy Khi khen thuô'ng: 

- Di vOi các t chirc Ca sO clang: 

+ Co s luçmg clang viên duOi 100 dng chI xét ch9n d ngh ti da 01 tp th 
hotcOl cánhân. 

+ Co s 1ung clang viên tir 100 dn dithi 200 dng chI xét ch9n, d nghj tôi 
da 01 tp the và 01 Ca nhân. 

+ Co s 1uçng clang viên t1r 200 dn di.rOi 300 dng chI xét chpn, d nghj thi 
da 01 tap the và 02 cá nhân. 

+ Co s lu'çing clang viên tr 300 dn duó'i 500 dng chI xét ch9n, d nghj tôi 
da02tpthêvà03 cánhân. 

+ Co s lu'gng clang viên t1r 500 dng chI trO len xét ch9n, d nghj ti da 02 tp 
the và 04 cá nhân. 

- fMi vó'i CáC doàn th chInh trj - xä hi trirc thuc Dãng Uy Khi: Mi t 
chrc dê nghj 01 tp the và 01 cá nhân. 

3.3. Chü tjch Uj ban nhân dan tinh tang Bang khen: 

- Ban ThuOng vii Bang üy Khi dugc phân b chi tiêu 05 ttp th và 10 Ca nhân 
ducic Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tng Bang khen. 

- Trên ca sO thành tIch cUa tp th và Ca nhân, c.p üy ca sO d nghj Ban 
Thu'Ong vii Bang i1y Khoi xem xét, dê nghj Ch tjch Uy ban nhân dan tinh tng Bang khen 
cho tap the và Ca nhân diên hInh tiên tiên cüa dan vi 

4. HInh thü'c biêu du'ong, khen thu'O'ng 

4.1. kIln/i thi'rc biêu du'cng 

- Các t chOc co sO Bang phi hcp vOi lanh do chuyên mon t chOc biêu 
throng tai hOi ngh sa kêt 5 nãm thirc hin Chi thj 05-CT/TW, gãn vói to chirc giao 
lu'u, tpa dam, trao dôi kinh nghim, biu duang khen thuOng guang din hInh tiên 
tiên trong h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dao  drc, phong cách H Chi Minh vó'i quy 
mO và hinh thOc phü h9p, dam bào an toàn phOng, chng djch Covid-19. 

- Tuyên truyn thông qua các phuong tin thông tin dai  chüng; tuyên truyn 
trên trang thông tin din tr, bàn tin, tp san cOa co quan, don vj gàn vOi tuyên 
truyên Ret qua 05 nàm thrc hin ChI thj 05-CT/TW cüa Bô ChInh ti'j và tuyên 
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truyn k nim 131 nàm Ngày sinh ChU tjch H ChI Minh (19/5/1890 - 
19/5/2021). 

4.2. Flinh thá'c k/zen thwöng 

a. Dó'i vó'i Dáng zy Khó'i 

Ban Thi..räng vit Dãng üy Khi tang Giy khen cho các tp th và cá nhân có 
thành tIch xuât sac trong hpc tp va lam theo ttr tixô'ng, dto dirc, phong cách Ho 
ChI Minh giai don 2016 - 2020. 

b. Di vó'i ca'p üy ccr th 

Phi hçip vói Ianh dao  chuyên mon bInh xét,t chirc biu dung, khen thung 
các tp th và cá nhân có thành tIch xuât sac, diên hInh tiên tién trong h9c tQp và 
lam theo tu tuâng, do dirc, phong each Ho ChI Minh ti dun vj rnInh, vó'i hInh 
thüc khen thithng sau: 

- GiAy khen cüa cp üy cu sâ; 

- Hoc Gity khen cUa Chü tjch Hi dng quân trj, Chü tjch Hi dng thành 
viên, Tong giám dôc, Giám dôc doanh nghip. 

* Ni dung giây khen ghi rô: Dâcó thành tIch xut sc trong "H9c $p Va 1à1T1 

theo tu' tung, dto drc, phong cách Ho ChI Minh, giai doan 2016 - 2020". 

5. Chu'o'ng trInh hi nghj so' kt 05 närn thiuc hin Chi thi 05-CT/TW vã 
biêu du'o'ng, khen thir&ng tp the, cá nhân diên hInh tiên tiên 

- Chuong trInh van ngh chào m11ng. 

- Khai mac, giói thiu di biu. 

- Trmnh bay báo cáo sd kt 05 nãm thrc hin Chi thj 05-CT/TW (Co the báo 
cáo rninh hça bang phóng sr, hInh ãnh, phirn tu' lieu...). 

- Tham 1un cüa tp th& cá nhân din hInh tiên tin du'ó'i các hInh thüc: D9c 
báo cáo tham lun; ho.c to chüc giao lixu, trao dôi trirc tiêp trên san khâu; kêt hcrp 
thông qua phóng sir, hInh ánh, phim tu 1iu... 

- Biu duong, khen thuô'ng tp th, cá nhân din hInh tiên tin trong h9c tp 
và lam theo tu' tu'&ng, dao  dt'rc, phong each Ho ChI Minh, giai don 2016 - 2020. 

- Phát biu cüa 1,nh dao  cap trên. 

- Tong kit, b mc Hi ngh. 

6. Hil so', thu tile và kinh phi khen thu'ô'ng 

6.1. Hei s0, thu tyc 

- Ti trInh cUa cap üy, dun vj dê nghj khen thuô'ng; 

- Biên ban hpp xét khen thrâng cüa Hi dng Thi dua - Khen thuOrig cing cp; 

-, Báo cáo thành tIch cUa tp th, ca nhân d nghj khen thu'O'ng (co xác nhn 
cüa cap dê nghj) và các van ban chü'ng minh thánh tIch kern theo; torn tat báo cáo 
thành tich cüa tp the, cá nhán dê nghj khen thuâng (co mJu báo cáo kern theo). 

Lu'u j: 

+ H so' d nghj Ban Thithng vçt Dãng üy KMi tang Giy khen grn 01 b. 

+ H so d nghj Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tang B&ng khen gm 02 b. 
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T/M BAN THU ONG V1J 
OBITHTJ 

h Thi Thanh Ha 

+ Các h so khen thu'ô'ng np v Ban Thuèng vii Dãng üy Khôi (qua Ban 
Tuyên giao) ch.rn nhât ngày 22/4/2020; dông thai g11i các file din tir ye dông chI 
Lê Th Huong, chuyên viên Ban Tuyên giáo Dàng üy khôi, dja chi email: 
Iethimaihuong2005@gmai1.com,  din thoi 0977.963.112. 

6.2. Kin/i p/il khen thu'ng 
Thrc hin theo quy djnh ti Nghj djnh 91 /ND-CP ngây 31/7/2017 cüa ChInh 

phü quy djnh chi tiêt thi thành mt so dieu cüa Lu.t Thi dua - Khen thuOng và duc 
trIch ti1 qu' thi dua, khen thung cüa cap Uy và co quan, don vj, doanh nghip. 

IV. TO CHtC THI)t HIN 

1. Ban Tuyên giáo Dáng üy Khi: Chü trI ph& h9p v&i the Ban Dàng üy 
Khi, b phn lien quan tham muu cho Ban Thi.thng vii Dáng üy Khôi to chrc Hi 
nghj so kêt 05 nãm thrc hin Chi thj 05-CT/TW; biêu duong, khen thu'&ng các 
then hInh tiên tiên trong h9c t.p và lam theo tu tixàng, dto due, phong each Ho ChI 
Minh, giai don 2016 - 2020; xây drng báo cáo so kêt 05 näm thrc hin Chi thj 
05-CT/TW; tOng h?p  danh sách âê nghj khen thuang, dê xuât và phôi hqp thâm 
djnh hO so khen thithng cüa tp the, cá nhân diên hInh tiên tiên; Xây ding phóng 
sij kêt qua 05 näm thi.rc hin Chi th 05-CT/TW; chuân bj chuong trInh van ngh 
chào mfxng; theo döi, kiêm tra, giám sat vic so két tti co s&. 

2. Van phèng Dãng Uy Khi: Phi hqp vâi Ban Tuyên giáo Dáng üy Khôi to 
chüc Hi nghj so kêt 05 näm thrc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B ChInh trj; chuân 
bj kinh phi; tharn muu cong van mi dai  biêu và triu tp thành phân dir Hi ngh; 
chuãn b các diêu kin hi tru&ng, trang trI, khánh tiêt và các diêu kin CO S1 4t chat 
phiic vii hQi nghj. 

3. Hi dng Thi dua - Khen thuna  cüa Dàng üy Khi: T chrc thAm dlnh,  xét 
ch9n tp the, cá nhân then hInh tiên tiên trong h9c tp yà lam theo tu tuOng, do 
dirc, phong cách Ho ChI Minh, giai don 2016 - 2020 báo cáo Ban Thuàng v1i 
Dâng üy Khôi tang Giây khen và dé nghj Chü tjch UBND tinh tng Bang khen. 

4. Can cir vao K hotch nay, các dãng üy, chi b co sâ tin hành xây dirng 
báo cáo (theo dê curing gi'tikèm) và tO chüc so kêt 05 näm thirc hin Chi thj 05-
CT/TW gàn vOi gp m.t, biéu di.rang các diên hInh tiên tiên vâi các hInh thirc phü 
hcip, bão dam trang tr9ng, nghiêm tüc, hiu quá.t 

Noi nhn:  
- Ban Thuing vii Tinh üy (b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (b/c), 
- Các TCCS dãng trirc thuc, 
- Các ban, VP, ctoàn the thuc Khôi, 
- Lru TG, Win phông Dãng üy Kh&. 
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Báo cáo S 
"Bay mtnh 

(Kern the 

BE CU'NG 
9 9 A P A c hiçn Chi th! 05-CT/TW cua B9 Chinh tr! ye 

o tir ttrô'ng, dio dfrc, phong cách H Chi Minh" 
/DUK, ngày/i/4/2021 ciaBTVDángüyKhói) 

I. Cong tác lãnh do, chi dio t chuc trin khai thrc hin Chi thi 05-
CT/TWcüa cpüycos& 

- Vic ban hành các van bàn länh dao,  chi do trin khai thrc hin Chi thj 05-
CT/TW. 

- T churc h9c tip, quán trit và trin khai thirc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B 
ChInh trj, chuyêndê toàn khóa và chuyên dê hang näm & &m vi (Hmnh thic trkn 
khai quán trit, so lop dâ rnO, ti l can b(5, dOng viên, ngu'ài lao d5ng tharn gia, báo 
cáo viên, tài lieu hQc tcp). 

- Dánh giá chuyn bin v nhn thüc cüa can b, dàng viên và ngu&i lao dng 
sau khi hçc tip, quán trit Chi thj 05-CT/TW, chuyên dê toàn khóa và chuyên dê 
hang näm. 

9 9 .A •A 9 II. Ket qua chu yeu sau 05 nam trien khai thiyc hiçn Chi th1 05-CT/TW 

1. Vic xay drng và t chirc thirc hin k hoch lam theo tix tu&ng, dto düc, 
phong cách Ho ChI Minh cüa tp the cap üy, chi b; ngu&i dirng dâu cap üy và can 
b, dãng viên, cong chirc, viên chrc và ngu&i lao dng hang näm (Nêu rö so lu'cing 
top the, cO nhán dd xáy dyng ké hogch, dàng k) hQc top và lam theo trên tdng s 
tp the, cá nhán cra cci sd). 

2. Vic b sung, hoàn thin chun m1rc dao  düc gn vâi rà soát, b sung các 
quy ché, quy djnh dôi vói can b, dãng viên, nhât là can b länh dao,  ngiiôi dirng dâu. 

3.Vic xác djnh ni dung dt phá tio sir chuyn bin rO net trong h9c t.p Va 
lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Mirth 

4. Vic dua ni dung hçc tp và lam theo tjj tu&ng, dao  düc, phong cách H 
ChI Minh vào kê hoch, chiing trInh cüa các cap üy gän v&i khäc phc nhtng hn 
chê, khuyêt diem sau kiêm diem tr phé bInh và phé bInh theo tinh than Nghj quyêt 
Trung llGng 4 (khóa XII). 

5. Dua ni dung h9c ttp và lam theo tu tithng, dao  dirc, phong cách H ChI 
Minh vào sinh hott thu&ng xuyên cüa to chrc dàng, co quan, dcm vj, doanh nghip 

6. Kt qua cOng tác tuyên truy&n vic bce tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, 
phong cách Ho ChI Minh 

7. V cong tác kim tra, giám sat; s kit, tng kt; biu dixcng, khen thu&ng vic 
hçc tp và 1m theo tii tu&ng, dao drc, phong cách Ho Chi Minh hang näm (neu rö 
sO hrcing gwcing diên hInh tiêu biêu, sO lztig mó hInh hay, cách lam sang tgo, hiu 
qua; liêt kê cac mO hInh, diên hInh tiêu biéu cza dc,n vj, doanh nghip, mO hlnh, 
diên hInh dã du'crc nhOn rang,). 

8. Cách lam mâi, sang tao,  hiu qua cüa dn vi (nu co). 
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Dánh giá chung 

III. Han ch, khuyt dim và nhirng kinh nghim rut ra 

1. NhUng khuy& dim, hn ch và nguyen nhân 

2. Nhttng kinh nghim rut ra trong lânh do, chi do t chüc thirc hin 

IV. Nhim vii vã giãi pháp chü yu trong thôi gian tó'i 

V. Nhüng kin ngh vã d xut 

1. Dôi vâi Ban Thinmg v1i Dâng üy KhM 

2. DM vâi Ban Thtthng vii Tinh üy 

3. Di vâi Trung iicing 
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HIIONG DAN VIET BAO CÁO THANH TICH 
A , , A Ye h9c tip va lam theo tir turo'ng, do durc, phong cach Ho Chi Minh, 

giai don 2016 - 2020 

I. BAO CÁO THANH TiCH CUA TeP THE 
* Thông tin chung v don vl 

- Ten ttp th d nghj khen thu&ng 

- Chüc näng, nhim vii cci quail, dm vj 

* Ni dung báo cáo thành tich 

NhUng thun lçii va khó khän trong thirc hin Chi thj 05-CTITW cüa cci 
quan, doanh nghip tü näm 2016 den nay. 

1. Cong tác lãnh do, chi do vic trin khai thirc hin Clii thj 05-CT/W 
cüa B ChInh tr 

2. Kt qua vic thirc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B ChInh trj v h9c tp 
và lam theo tir ttr&ng, do dfrc, phong cách H Chi Minh ti co' quan, don vj. 

2.1. V ké't qua hQc tçp, quán trit Chi thj 05-CT/ThVvà các chuyên d hang nàm. 

Vic hçc tip,  quail trit Chi thj 05-CT/TW và các chuyên d hang näm: 
nêurö theo tirng dçxt quán trit hang näm (hInh thtc to chi'cc trrc tiêp hay trzc 
tuyên, sO 16p tO chz'. Dánh giá tong quan ye hiu qua tO chzc, tinh than, thai 
c5, nhn thtc cia ngwài hoc). 

2.2. Tgo ducic st chuyn biln rö net, hiu qua ndi b2t trong thtc hin nhim 
v chuyên mOn, nhim v.i chInh trj thông qua vic hQc tp và lam theo tw tw&ng, 
dgo dic, phong cách HO Oil Minh. 

- Dua nôi dung thirc hin Chi th 05-CT/TW vào nghj quyt, chinmg trInh, 
kê hoach  cüa cap üy gän vâi vic th%rc hin Nghj quyêt Dai  hi Dàng khóa XII, 
Nghj quyêt Trung uung 4 khóa XI, XII ye xây drng, chinh don Dãng; Nghj quyêt 
Dai hi Dâng b tinh khóa XVIII. 

- Diia vic h9c tp và lam theo ti.x ti.thng, dao  dirc, phong cách H ChI Minh 
trâ thành vic lam thu&ng xuyên cüa các tO chirc dáng, cci quan, don vj, dja 
phiscing (sinh boat chi b, kê hoch, chixcing trInh hành dng, tiêu chI thi dua...); 

- Kt quàvic thirc hin Chi thj 05-CT/TW gn vâi vic lãnh dao,  chi  dao  giãi 
quyêt nhUng van de büc xUc, nôi cm ma du 1u.n xã hi và nhân dan quan tam; 

- Kt qua vic xác djnh ni dung dt phá nhm tao  chuyn bin rO net trong 
hçc tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong each Ho ChI Minh; 

- Kt qua vic thirc hin Chi thj 05-CT/TW gn vâi các phong trào thi dua, 
cuc vn dng tai dja phucing, cci quan, don vj. 

* Nu là tp th ho.c thu trithng don vj san xu.t, kinh doanh phâi nêu vic 
thirc hin nghia vi np ngân sách nhà rnxâc; dam báo mOi truàng, an toàn v sinh 
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lao dng, an toàn ye sinh thirc phm (co trIch 1iic và ni dung xác nh.n cüa Co 
quan nba nithc có thâm quyên) 

Can cá' vào &ng n5i dung nêu trên, dánh giá h9c 41p và lam theo Bác 
trong giai do,n 2016-2020 o' tfrng chuyên dê hang nàm ('là' nám 2016-2020), gán 
vó'i kêl qua nôi bit, ch9n 1-2 v4c lieu biêu (có so lieu chá'ng minh kern theo). 

2.3. Dánh giá kIt qua cong tác tuyên truyn 

- Vic d.y manh  tuyên truyn trên các phirnng tin thông tin dai  chüng, 
hoat dng di ngü báo cáo viên; trên internet, mng xA hi... ye các ni dung 
co bàn cüa tu ttxô'ng, dao  dire, phong each Ho ChI Minh; ye kêt qua thrc hin 
Chi thj 05-CT/TW; phê bInh, uôn nan nhüng nhn thirc 1ch lac,  h9c không di 
dôi vói lam, bnh hInh thirc; dâu tranh vri các quan diem sai trái, xuyên tac 
cüa các the 1rc thu djch, phãn dng, Co hi. 

- Dánh giá vic tuyên truyn trrc quan v tuyên truyn hçc tp và lam 
theo tr tuing, dao  dire, phong each Ho ChI Minh. 

- Vic th chirc các sr kin, hi thi, giao kru, t9a dam, hott dng van hóa, 
van ngh... tuyên truyên ye tu tu&ng, dao  dire, phong each Ho ChI Minh (neu 
rö so lu'qng hoçit dông tO chic, lit kê các hogt d5ng tiêu biêu). 

- Các bài vit tuyên truyn v h9c tp và lam theo tt.r tithng, dao  dirc, 
phong cách Ho ChI Minh (so 1iu c11 the). 

- Vic phát hin, gii thiu, tuyên truyn và nhân rng các guang ngl.ri tt, 
vic tot, guong diên hInh tiêu biêu; nhitng mô hInh hay, each lam sang tao,  hiu 
qua trong triên khai thirc hin Chi thj so 05 -CT/TW (neu rö sO lu'cmg glto'ng diên 
hInh tiêu biêu, sO lu'oiig mO hInh hay, cách lam sang tgo, hiu quá, lit kê các mO 
hInh, diên hInh lieu biêu cza do'n vj, doanh nghip; mO hInh, diên hInh dà du'qc 
nhán ri5ng). 

- Kt qua biu duong, khen thung các tp th& cá nhân tiêu biêu trong 
bce t.p và lam theo tu tuâng, dao  dire, phong cách Ho ChI Minh (nêu rö sO 
lwctng tp the, cá nhân dwcic biêu dzwng, khen thithng). 

2.4. Xây drng duçic chun mirc dao  dirc theo ti.r tu&ng, dao  dire, phong each 
Ho ChI Minh (nêu rô ni dung xây dirng chuân mirc dao  dire theo tu tthng, dao 
dirc, phong cách Ho ChI Mirth tai  co quan, doanh nghip; dánh giá trong 05 näm 
có sira dôi, bô sung hay không...). 

2.5. Nêu rô tirng näm, tir näm 2016 dn nàm 2020 dat  danh hiu Hoãn thành 
xuât sac nhiêm vu hoàc Hoàn thành tot nhiêm vu 

3. Nhu'ng thành tIch dã thrçrc các cap, các ngành khen thtrông 

TT Cap khen  Ni dung khen  S Quyêt djnh, ngày, thãng, näm 
01 

Xác nhn 
cüa cp trmnh khen th.rOng 

(K ten, dóng dá'u) 

Ngtrôi vit báo cáo thành tIch 
(Kj ten) 

10 



II. BAO CÁO THANH TICH CA NHAN 
* Thông tin cá nhân 
HQ va ten (bI danh), ngày, tháng, nàm sinh; qué quail; noi thu?mg trü; ngh 

nghip; chüc vii, don vj cong tác, so din thoti... 
* Ni dung báo cáo thành tIch 
Nhftng thutn lçi và khó khän trong thi7rc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B 

ChInh trj cüa bàn than trong 05 näm (2016 den nay). 
1. V tur ttrrng chInh trj 
2. Ye pham chat dio dirc, loi song 
3. Vic thirc hin churc trách, nhim viii dtrçvc giao: Co hành dng và vic 

lam cii the, thiêt thirc, hiu qua trong rèn 1uyn, tu duOng do düc, thirc hành tiêt 
kim, phông chông tham nhüng, lang phi, có nhiêu sang kiên có giá trj dem li hiu 
qua thiêt th1rc, dóng gop vào sir nghip phát triên kinh tê - xã hi, giU vtng an ninh, 
quôc phông cüa dja phucing, dan vj. 

- Sy cn thiAt phái hQc tp và lam theo tw tzthng, dgo dtc, phong cách H 
ChI Minh cia ban than: Xác djnh tam quan trQng cüa hçc tp và lam theo Bác gän 
vi chüc näng, nhim vçi duçic giao, tr do xác djnh ducic ni dung hçc và lam theo Bác. 

- Nl?i dung hQc tp và lam theo Bác: Tü ni dung chuyên d näm (ch9n fli 
dung chuyén dê trong các näm, tt'r nAm 2016 den nay), xác djnh ni dung cong vic 
cüa bàn than và thirc hin dt kêt qua nôi bet, có chuyên biên mnh me, gop phân - 
thüc day kinh tê - xa hi dja phi.rang, ca quan, dan vj; néu rô hpc Bác a diem nào 
(tu tu&ng, phong cách, dao  durc); Ké hoch triên khai thrc hin (neu rô kho khAn, 
vuOng mac trong qua trInh thirc hin và no 1irc khàc phiic khó khän do dé dat  kêt 
qua xuât sac...). 

* Nu là thu tru&ng dan v san xut, kinh doanh phâi nêu vic thirc hin 
nghia vi1 np ngân sách nba nithc; dam bão môi tnr&ng, an toàn v sinh lao dng, 
an toàn v sinh thirc phâm (co trIch lic và ni dung xác nhn cüa ca quan nhà nuOc 
có thâm quyén 

- Nêu là dáng viên, phâi có it nh.t 05 näm lien tiic duçic cOng nhân làdàng 
viên hoàn thành tot nhim v11, riêng näm 2020 là dâng viên hoàn thành xuât sac 
nhim vti (Neu rô müc d hoàn thành nhim vç theo tt'rng näm, tir nm 2016 den nay). 

- Nu là can b chü cht cüa ca quan, doanh nghip: Nêu rô vai trO lAnh dao, 
chi dto cüa cá nhan dôi vOi co quan, don vj trong trién khai thirc hin Chi thj 05-
CT/TW; két qua nôi bt cUa tp the, vai trô lânh dao,  chi  dao  cüa cá nhân trong qua 
trInh thuc hin; (Néu rO müc do hoàn thành nhim v11 theo timg näm, tir näm 2016 
den nay). 

4. Nhfrng thành tIch dã duçrc các cap, các ngành khen thurng 

TT Cp khen Ni dung khen S Quyt dnh, ngày, tháng, nám 

01 

Xác nhn Ngtrôi vit báo cáo thành tich 
cüa cp trInh khen thtr&ng (Kj ten) 

(Kj ten, dóng dâu) 
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TOM TAT THANH TICH TiP THE, cA NHAN 
BE NGH! KHEN THUOG TRONG HOC TAP vA LAM THEO 

113' TUàNG, DO oU'c, PHONG CAd HO CHI MINH, GIAI BOJN 2016-2020 

1. Tp th 

cIrrm 
'ii 

• 

Don v 
, 

Xep 1oi, khen thuong 
, . A Thanh t,ch no' bt 

TA  

e 

1. Xêp 1oi 
- Näm 2016: HTXSNV 
- Nm 2017: 
- Näm 2018: 
-Näm2019: 
- Nàm 2020: HTXSNV 
2. Hinh thuI'c khen thtr&ng: 
Ghi rô th&i gian khen, hInh 
thüc khen (bang khenlgiây 
khen), cap khen, ni dung 
khen. 

2. Ca nhãn 

STT Ho vã ten Xêp Ioi, khen thirrng A Thanh tich noi bat 
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