
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của  

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026 

----------- 
 

Căn cứ Kế hoạch số 414-KH/TĐTN-BTG ngày 14/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 – 2026”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ 

trong toàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở những chỉ đạo mới của Bộ 

Chính trị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của 

Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; 

đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, 

khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí 

tuệ, thể chất, tinh thần. 

3. Việc triển khai Kết luận cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, 

có sản phẩm cụ thể, thường xuyên kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện, gắn 

liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

II. QUAN ĐIỂM 

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

trong tuổi trẻ phải kiên trì thực hiện theo phương châm “Nhận thức phải đúng; 

nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với đối tượng và thời điểm; 

cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên; kiểm tra, giám sát phải 

thực chất; kết quả phải cụ thể”. Chất lượng và hiệu quả của việc học tập và làm 
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theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được đo 

lường bằng sự đóng góp của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

bằng sự trưởng thành của thanh niên thông qua số lượng và chất lượng thanh 

niên tiên tiến làm theo Bác được phát hiện, tuyên dương, phát huy; đoàn viên 

mới được kết nạp; xếp loại đoàn viên, hội viên, đội viên; giới thiệu đoàn viên ưu 

tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

2. Tập trung tổ chức các các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm đối với cán bộ đoàn và đoàn viên, 

thanh niên. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc hằng ngày, 

học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học. Kết 

hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thực hiện 

đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến 

lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tiếp tục lan tỏa thông 

tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực. Phương thức triển khai phù hợp với điều 

kiện, hoàn cảnh, thị hiếu và nhu cầu của thanh thiếu nhi, trong đó trọng tâm là 

từng bước chuyển đổi số, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền 

thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên 

truyền, giáo dục thanh thiếu nhi. 

3. Nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh là sự nêu gương, mà trước hết là đối với đội ngũ cán bộ đoàn 

chủ chốt. Cán bộ đoàn cấp trên nêu gương cho cán bộ đoàn cấp dưới. Cán bộ 

đoàn nêu gương cho đoàn viên. Đoàn viên nêu gương cho thanh niên. Đoàn 

viên, thanh niên nêu gương cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Đổi mới học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý 

nghĩa to lớn của tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Duy trì và tổ chức hiệu quả, sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong 

Đoàn, Đội để tuyên truyền, giới thiệu đến thanh thiếu nhi những nội dung cốt lõi 

của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng các nội 

dung liên quan đến tư tưởng của Bác đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục 

thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”; phát huy và 

khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dựng xây đất nước cường thịnh, phồn 

vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp thanh thiếu nhi. 

- Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng 

thanh thiếu nhi, tập trung vào các tài liệu, ấn phẩm, ngắn ngọn, cô đọng, dễ nhớ, 

dễ thuộc, dễ tiếp cận trên các nền tảng số do Tỉnh, Trung ương Đoàn ban phát 

hành nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thể học tập, nghiên cứu ở 

nhiều không gian, thời gian và hoàn cảnh khác nhau.  
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- Bổ sung, hoàn thiện tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tủ sách điện tử, không gian đọc sách thông 

minh ứng dụng công nghệ thông tin. Định kỳ hằng tháng tổ chức cho đoàn viên, 

thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ. Các tổ 

chức Đoàn trong trường học lồng ghép các nội dung giáo dục thanh thiếu nhi 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Lễ chào cờ và các 

hoạt động sinh hoạt dưới cờ hằng tuần. Duy trì mô hình “Mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” trong đó chú trọng giới 

thiệu các câu chuyện, cuốn sách viết về Bác Hồ cho thiếu nhi, học sinh. 

- Định kỳ hằng năm tổ chức các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động triển lãm 

tại chỗ và lưu động theo chuyên đề “Bác Hồ với tuổi trẻ - Tuổi trẻ với Bác Hồ” 

tới đông đảo các tầng lớp thanh thiếu nhi và người dân. 

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hướng dẫn triển khai hiệu quả chương 

trình “Rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện đoàn viên”; coi các nội dung học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu 

chí đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên, đội viên hằng năm. 

2. Tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, xây 

dựng niềm tin khoa học vào con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, tham gia bảo vệ nền 

tảng tƣ tƣởng của Đảng 

- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng 

số, đặc biệt là mạng xã hội trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên. Xây 

dựng các bộ công cụ hiện đại, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu 

nhi để tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương 

trình hành động của Đoàn và thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”. 

- Xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan cho đoàn viên, thanh thiếu 

nhi về những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII; những nhận thức mới của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đặc biệt là bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam". 

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật kho dữ liệu truyền thông hiện đại, 

tập trung vào các nội dung: các bài viết chuyên đề để tuyên truyền và đấu tranh 

bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; phim tài liệu, lịch sử; các bài giảng lý luận 

chính trị; các tình huống pháp luật; các nội dung trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp 

đến thanh niên trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
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của Nhà nước liên quan đến từng đối tượng thanh niên; các thông điệp giáo dục 

đạo đức, lối sống văn hóa ý nghĩa, gần gũi, gắn với thực tế cuộc sống của thanh 

niên dưới dạng clip lan tỏa rộng trên mạng Internet. 

- Hằng năm, tổ chức cho 100% đoàn viên mới kết nạp học tập các bài học 

lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức; thường xuyên cập nhật, bổ 

sung kiến thức mới; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “ ệnh” lười học 

chính trị trong một bộ phận đoàn viên. Tiếp tục nâng cấp và vận hành hiệu quả 

việc học tập lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử học tập lý luận chính trị 

cho đoàn viên. Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trên mạng internet. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, phương thức mới 

trong tổ chức các cuộc thi trực tuyến. 

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các diễn đàn, tọa đàm, 

ngày hội thanh niên, liên hoan ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm, 

thi tìm hiểu... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và đất nước.  

- Củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt và lực lượng cộng tác viên; chủ 

động triển khai các giải pháp; cung cấp thông tin chính thống và các công cụ kịp 

thời để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan 

điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên Internet. Đào tạo, bồi dưỡng, 

phát huy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên các câu lạc bộ lý 

luận trẻ của Đoàn; định kỳ cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, tổ chức 

tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã 

hội của Đoàn ở các cấp về vấn đề lý luận và thực tiễn. Tiếp tục thành lập, duy 

trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Đoàn khối, 

cấp Đòan trường cao đẳng. Phát huy vai trò của lực lượng giảng viên trẻ, sinh 

viên các trường chính trị trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận và tham gia bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng 

cộng tác viên dư luận xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu của 

thanh niên thông qua mạng xã hội, dữ liệu lớn; nâng cao hiệu quả của Ứng dụng 

Thanh niên Việt Nam, hướng tới xây dựng mạng xã hội của thanh niên. 

- Triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu 

trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên 

ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng 

vũ trang, trí thức trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở.  

3. Tổ chức học tập các chuyên đề tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ     

Chí Minh 

- Trên cơ sở hướng dẫn chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, của 

Tỉnh ủy, Đoàn các cấp trong tỉnh triển khai cho cán bộ đoàn và cho đoàn viên, 

thanh thiếu nhi từng năm. Các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức để 
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mỗi năm, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi được học tập, tìm hiểu 01 

chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đăng ký các nội dung 

công việc học và làm theo Bác hằng năm. Lấy kết quả thực hiện nội dung đăng 

ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở 

để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đoàn và căn cứ xếp loại 

đoàn viên, trên cơ sở đó phát hiện, tuyên dương những gương cán bộ đoàn, đoàn 

viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. 

- Tổ chức các hoạt động giúp nâng cao chất lượng học tập các chuyên đề: 

tìm hiểu, sưu tầm, thảo luận, giới thiệu các bài nói, bài viết của Bác, các lời Bác 

căn dặn thanh thiếu nhi, với từng ngành, từng cấp, từng đối tượng. Khuyến 

khích các cấp bộ đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chuyên đề theo 

hình thức phù hợp. 

- Hằng năm, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, toạ đàm về những nội 

dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên nhân kỷ niệm ngày sinh của 

Bác Hồ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội với hình thức phù 

hợp, linh hoạt với điều kiện cụ thể của đoàn viên, hội viên, đội viên. 

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ đoàn các cấp, 

nhất là ngƣời đứng đầu; tăng cƣờng phát hiện, bồi dƣỡng, nêu gƣơng, nhân 

rộng điển hình ngƣời tốt, việc tốt 

- Thực hiện hiệu quả và thực chất Kết luận số 06-KL/TWĐTN - BKT 

ngày 10/01/2019 tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, 

thực hiện lề lối công tác của cán  ộ Đoàn” gắn với việc đề cao vai trò nêu 

gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, đoàn viên là đảng 

viên trẻ, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc quy định học tập lý luận 

chính trị bắt buộc nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị hằng năm 

gắn với việc cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng vị trí công tác. Bí thư 

Đoàn các cấp có trách nhiệm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự 

chính trị trong nước và quốc tế cho cán bộ đoàn chủ chốt trong các kỳ họp Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ. 

- Triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ 

Đoàn có khả năng bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên, hướng tới có khả 

năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn dắt thanh niên. Tiếp tục nghiên cứu, điều 

chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối 

công tác của cán bộ đoàn.  Thực hiện chủ trương “1 + 2” phù hợp với tình hình 

mới, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác 

“cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại cơ sở. Hằng năm tổ chức bình chọn và tuyên 
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dương tập thể chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức 2 

năm/lần; hằng năm tổ chức Liên hoan, tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu 

các cấp. 

- Mỗi cơ sở đoàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên gắn với đối tượng 

đoàn viên, thanh niên của đơn vị mình nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Xây 

dựng hình mẫu giá trị thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới”. Tiếp tục tổ chức 

chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Trà Vinh”. Tăng cường các giải 

pháp để đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của 

những người có uy tín, người của công chúng đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi 

trong thực hành, nêu gương, định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh 

thiếu nhi. Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp”, đảm bảo mỗi ngày có ít nhất 01 bài viết chia sẻ thông tin tích cực 

được lan tỏa trên các trang cá nhân, trang cộng đồng trên mạng xã hội của Đoàn, 

Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

- Tiếp tục duy trì và phát triển, nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của các 

giải thưởng, hình thức tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực. 

Định kỳ đề xuất và tuyên dương các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các 

lĩnh vực: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn 

luyện, Học sinh 3 tốt, Nhà giáo trẻ tiêu biểu; thanh niên nhận giải thưởng Lương 

Định Của, giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thiếu nhi đạt danh 

hiệu Cháu ngoan Bác Hồ… Tổ chức để những gương thanh niên tiêu biểu, 

người nổi tiếng, người có uy tín giao lưu, gặp gỡ để định hướng, giáo dục thanh 

thiếu nhi. 

- Chú trọng tổ chức các diễn đàn, các hoạt động tập hợp, kết nối, phát 

huy, hỗ trợ, đồng hành tài năng trẻ.  

5. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trƣờng giáo 

dục thanh thiếu nhi theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Tập trung triển khai hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: 

(1)“Thanh niên tình nguyện”; (2)“Tuổi trẻ sáng tạo”; (3)“Tuổi trẻ xung kích 

 ảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: (1)“Đồng hành 

với thanh niên trong học tập”; (2)“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp”; (3)“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 

cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” nhằm phát huy tinh 

thần xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham 

gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, thông qua đó, tạo môi 

trường cho thanh niên tự trải nghiệm, tự rèn luyện để trưởng thành. 

- Tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù trong từng nhóm đối tượng thanh 

thiếu nhi: học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên công chức, viên 

chức, thanh niên nông thôn, thanh niên khu vực đô thị, thanh niên lực lượng vũ 

trang, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.  

- Tổ chức để thanh niên thực hiện các công trình, phần việc, công trình 

nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng khó khăn, vùng 
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biên giới, hải đảo. Tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì  iển, đảo quê hương”, 

chương trình “Sinh viên với  iển đảo Tổ quốc”, “Tết vì người nghèo”, “Tình 

nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ vì 

sức khỏe cộng đồng”…tham gia phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên 

tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. 

- Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, 

quảng bá, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa của địa 

phương, đất nước. Tổ chức các chương trình về nguồn, hành trình đến với địa 

danh lịch sử, địa chỉ đỏ, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

uống nước nhớ nguồn, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch 

sử, di tích văn hóa; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 

hằng năm. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm 

theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Các cấp bộ Đoàn thực hiện việc kiểm tra chuyên đề, thường xuyên đôn 

đốc, hướng dẫn cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc được 

thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW và Kết luận 01-KL/TW trong kiểm tra công tác đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi 6 tháng, 1 năm và kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW và Kết luận 01-KL/TW trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn. 

- Sau các đợt kiểm tra cần quan tâm đánh giá ảnh hưởng tích cực của việc 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 

thanh thiếu nhi, tới kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác; phát hiện những mô 

hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến đồng thời phê 

bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với 

làm, kiến nghị về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực 

hiện trong thời gian tới. 

- Tăng nội dung và số điểm về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, 

tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ tiêu chí đánh giá thi đua 

công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. 

- Việc sơ kết được tiến hành hằng năm, tổng kết việc thực hiện kế hoạch 

trong toàn Đoàn vào năm 2026. 

- Hằng năm kịp thời khen thưởng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối 
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- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong khối triển khai 

hiệu quả Kết luận số 01 và các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ theo giai đoạn 2021-2026 và hàng năm có sơ 

kết đánh giá và kết quả thực hiện hàng năm. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan: Được 

phân công trực tiếp chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc (Theo Thông  áo phân 

công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BTV nhiệm kỳ 2017 – 2022) trực  tiếp theo 

dõi việc triển khai thực hiện của các đơn vị mình phụ trách, kịp thời báo cáo cho 

tập thể Ban Thường vụ. 

2. Cấp cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn 

khối, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 01 phù hợp tình 

hình, điều kiện tại địa phương. Kế hoạch thực hiện của các đơn vị hoàn thành và 

gửi về Văn phòng Đoàn khối (qua Ioffice) trƣớc ngày 30/10/2021. 

- Triển khai cho mỗi cán bộ, đoàn viên,  thanh niên xác định rõ nội dung 

và đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch  học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm; hoàn 

thành kế hoạch học tập toàn khóa của cá nhân vào cuối tháng 10 năm 2021; 

hoàn thành kế hoạch thực hiện hàng năm vào cuối quý IV của năm trƣớc đó; 

báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công tác 

vào cuối năm. 

- Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2026. Ban Thường vụ Đoàn khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư ĐU.Khối các 

CQ&DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Đăng Website; 

- Lưu VP. 
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