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KẾ HOẠCH
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Căn cứ Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy “sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
và biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chỉ đạo của Đảng đoàn Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây
dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và
biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh
nghiệm sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đề ra phương hướng, nhiệm
vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành tự giác, thường
xuyên của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.
Ngoài ra, truyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán
bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và
hành động của MTTQ các cấp trong tỉnh trong tổ chức thực hiện việc học tập và
làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng
Đảng, MTTQ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có
những mô hình, việc làm tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, tuyên
truyền, nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả, kinh nghiệm tốt trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức,
người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo.
2. Yêu cầu
- MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW đảm bảo
khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc sơ kết,
đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW và Kế
hoạch số 41-KH/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện
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Chỉ thị số 05-CT/TW và các kế hoạch hằng năm của tỉnh. Số liệu thống kê phải
đảm bảo tính thống nhất, chính xác, khách quan.
- Việc biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong
học tập và làm theo Bác phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung sơ kết
1.1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW
Việc thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương
trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp gắn với việc thực hiện các
Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, khóa XII) về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng.
1.2. Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ
thị số 05-CT/TW
Bám sát các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và 06 nội dung chủ yếu
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được nêu cụ thể trong Kế hoạch số 03KH/MTTW, ngày 25/7/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng như các
yêu cầu của Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, Kế hoạch số 143/KH-MTTQ-BTT,
ngày 25/10/2016 và các Kế hoạch hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết khóa XII, Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI, XII, cụ thể:
1.2.1. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW
và chuyên đề hằng năm, toàn khóa: trong đó, chú ý đánh giá kết quả tổ chức học
tập, quán triệt về hình thức tổ chức, số lần tổ chức, số lượng người được học tập,
quán triệt; hiệu quả của các hình thức quán triệt,… Về học tập chuyên đề, đánh
giá kết quả triển khai học tập chuyên đề hàng năm và việc cụ thể hóa thành các
chuyên đề riêng, hướng dẫn riêng của đơn vị.
1.2.2. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trong đó đánh giá rõ vai trò,
trách nhiệm của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là người đứng đầu.
1.2.3. Đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động: gắn với việc thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải
quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân
quan tâm. Cụ thể:
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị (sinh hoạt chi bộ, kế
hoạch, chương trình hành động, tiêu chí thi đua,...);
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- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải
quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm;
- Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học
tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua,
cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Trong đánh giá các nội dung này, cần có các dẫn chứng, số liệu cụ thể.
1.2.4. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng, nhân rộng, biểu
dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả
trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (về nội dung, hình thức, phương tiện...):
trong đó, chú trọng đánh giá công tác tuyên truyền trên các phương diện chủ yếu
sau:
- Tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội,…
- Tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển
hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
- Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật,
báo chí về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Kết quả biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2.5. Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát: Trong nội dung này, cần kiểm
điểm, đánh giá việc xây dựng kế hoạch, thực tiễn triển khai và kết quả kiểm tra,
giám sát, sơ kết hàng năm và sơ kết 05 năm.
1.3. Đánh giá chung
Đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân
khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW.
1.4. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị nâng
cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong thời gian tới
Phân tích bối cảnh, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn
đề đặt ra đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong tình hình mới; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể;
kiến nghị đối với Tỉnh ủy, với Trung ương để đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
2. Hình thức
2.1. Việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện từ
tỉnh đến cấp cơ sở theo phương thức gửi báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam
cấp trên trực tiếp để tổng hợp và thực hiện theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.
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Tổ chức xét chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc,
mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những tấm gương bình dị mà cao
quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để
biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, lấy những mô hình, điển hình tiêu biểu để
tuyên truyền, nhân rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, người
lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn các
tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2020) để biểu dương, khen thưởng tại Hội
nghị sơ kết ở cấp tỉnh.
2.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết ở cấp tỉnh:
2.2.1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào ngày 28/4/2021.
2.2.2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
2.2.3. Thành phần - Số lượng: Dự kiến khoảng 120 đại biểu.
- Đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo
UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Trưởng, Phó các Ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh.
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã,
thành phố.
- Phóng viên Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi.
2.2.4. Phân công các đơn vị báo cáo tham luận:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức, Ba Tơ: Kết quả, kinh
nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, các
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn:
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI, XII.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ, Sơn Tây: Việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với tuyên truyền, vận động Nhân dân và phối
hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan
tâm.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành,
Minh Long: Kết quả tuyên truyền, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt,
gương điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả
trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
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- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa, Trà Bồng, Sơn Hà: Giải
pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong thời gian tới.
* Báo cáo tham luận (không quá 03 trang khổ giấy A4) gửi Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 15/4/2021 (đồng thời, chuyển qua
Email: bantochuctuyengiao@gmail.com) để thẩm định, đóng tập tài liệu và báo
cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết.
2.2.5. Về số lượng khen thưởng và hồ sơ xét khen thưởng:
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi huyện, thị, thành phố
được xét chọn, đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không
quá 01 tập thể và không quá 01 cá nhân tiêu biểu, là tấm gương bình dị mà
cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
của địa phương.
* Thủ tục, hồ sơ: 01 bộ, gồm:
- Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của tập thể,
cá nhân được đơn vị đề nghị khen thưởng.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (nêu việc làm cụ thể, kết quả của
việc làm, sự tác động lan tỏa, …) có xác nhận của cấp đề nghị khen thưởng.
Những trường hợp đề nghị khen thưởng cho các tầng lớp nhân dân thì đơn vị đề
nghị khen thưởng có trách nhiệm thẩm định, tóm tắt thành tích.
- Biên bản họp xét của đơn vị đề nghị khen thưởng.
* Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh trước ngày 15/4/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
* Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo:
- Tham mưu kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW.
- Dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
- Thẩm định các báo cáo tham luận.
- Tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu
biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác tại hội nghị sơ kết.
* Giao Văn phòng:
- Phát hành giấy mời theo thành phần.
- Dự trù kinh phí; tham mưu Chương trình Hội nghị; chuẩn bị Hội trường,
âm thanh, trang trí, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị.
* Các Ban Dân chủ - Pháp luật, Phong trào:
Thực hiện các nội dung theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh.
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2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã,
thành phố.
- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức
triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện việc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW tại
địa phương theo chỉ đạo của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy.
- Tham gia báo cáo tham luận theo nội dung được phân công.
- Xét chọn, giới thiệu và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị biểu dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân tại địa phương có thành tích xuất sắc, mô hình
hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những tấm gương bình dị mà cao quý trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tham dự Hội nghị sơ kết tại tỉnh đầy đủ, đúng thành phần.
Trên đây là kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các Ban, Văn phòng Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện,
thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo, phản ảnh Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo) để
xem xét, bổ sung, điều chỉnh và thống nhất tổ chức thực hiện./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- BTT UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;
- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;
- BTT UBMTTQVN cấp huyện;
- Lưu VT, Ban TCTG.

Nguyễn Bá Minh
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