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VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

Số: 304 -CV/ĐTN 
“Về việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Thực hiện Công văn số 191-CV/ĐUK ngày 31/12/2021 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy khối các cơ qquan và doanh nghiệp về việc “xây dựng kế hoạch học 

tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa”; 

Căn cứ Kế hoạch số 127-KH/ĐTN ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ 

Đoàn khối về việc “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 15/5/2016của 

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 đề nghị các cơ sở 

Đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên cứu kỹ nội dung chuyên đề 

toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, ví trí công tác (theo mẫu kèm theo). 

 + Đối với đoàn viên, thanh niên: thực hiện đăng ký theo mẫu số 1 và mẫu số 3. 

+ Đối với cán bộ Đoàn (bí thư, phó bí thư) cấp cơ sở đăng ký theo mẫu số 

2 và mẫu số 3. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Thời gian triển khai dứt điểm đến hết ngày 

10/3/2022. Cuối năm, Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở có nhiệm vụ đánh giá kết 

quả đăng ký thực hiện theo từng nội dung của đoàn viên, thanh niên đã đăng ký 

(có thể tổ chức hội nghị đánh giá riêng hoặc trong cuộc họp phê bình, tự phê 

bình cuối năm). Kết quả đánh giá cũng là một trong các yếu tố để xét phân loại 

chất lượng đoàn viên cuối năm
1
. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình tổ chức 

                                              
1
 Lưu ý: Đảng viên trẻ đăng ký kế hoạch thực hiện theo mẫu của cấp ủy ban hành. Đoàn viên, thanh 

niên đăng ký theo mẫu của Ban Thường vụ Đoàn khối. 

 



2 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản hồi về Văn phòng Đoàn 

khối để được hướng dẫn. 
 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Nhân 

 



Tên tổ chức đoàn thể….) 

……………………. 
   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

…….., ngày ….tháng …năm 2022 

KẾ HOẠCH  

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

cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 

(của đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) 

----- 

Họ và tên: ............................................. Sinh ngày: .......................................................... 

Đơn vị công tác: ................................................................................................................ 

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………….. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ....................................................................................... 

Sinh hoạt tại chi đoàn: ...................................................................................................... 

Sau khi nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, 

của cấp ủy, đồng thời để thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa XIII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chuyên đề toàn khóa 

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021“Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc”, bản thân xây dựng kế hoạch hành động như sau: 

I- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO 

ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TOÀN KHÓA 

Qua tiếp thu chuyên đề toàn khóa năm 2021 và các chuyên đề trước, trên cơ sở vị trí 

công tác, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân xác định nội dung học tập 

để từ đó đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo (phải đảm bảo 02 nội dung trong kế hoạch 

làm theo đó là: nội dung học tập, làm theo Bác và giải pháp thực hiện của bản thân). 

Ví dụ: 

Nội dung học tập,  

làm theo Bác 

Phương hướng phấn đấu,  

làm theo Bác 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

- Xây dựng, phát triển đất nước giàu 

mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, 

bồi dưỡng nhân tài. 

- Thực hiện khát vọng đất nước giàu 

mạnh, cường thịnh trong điều kiện 

Tích cực tuyên truyền nội dung tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội 

dung về “ý chí”, “khát vọng”, “tự lực”, “tự 

cường”, “khát vọng phát triển đất nước”, 

“trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

Xác 

định 

thời 

gian cụ 

thể  

Mẫu 1 
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Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ 

mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho 

Nhân dân. 

- Xây dựng nền tảng kinh tế vững 

chắc, thực hiện một cách có kế hoạch 

với sự đồng lòng của Chính phủ và 

người dân. 

- Phát huy tối đa nội lực dân tộc, 

tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở 

cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. 

- Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ 

thể của đất nước, vận dụng sáng tạo 

lý luận vào thực tiễn để đưa ra những 

quan điểm, chủ trương phù hợp; 

không giáo điều, máy móc trong học 

tập kinh nghiệm của nước khác. 

 

… 

Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, 

trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu 

gương cần,  kiệm, liêm, chính; giữ vững lập 

trường tư tưởng, quan điểm đúng đắn, dám 

nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám 

nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với 

khó khăn thử thách, hết lòng vì dân, vì nước. 

Thực hiện tốt phương châm gần dân, học 

dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân; gương mẫu 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và đi đầu 

thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

cho đoàn viên, hội viên làm theo (tập trung 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi 

đua yêu nước, các nội dung, xây dựng cơ 

quan văn hoá, nông thôn mới, đô thị văn 

minh…); thực hiện và tham gia củng cố, xây 

dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

của tập thể, cá nhân… 

Thực hiện tốt phương châm hành động của 

Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, 

Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. 

Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương về những điều đảng viên không được 

làm; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 

của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích 

và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 

ích chung; các nguyên tắc tổ chức và sinh 

hoạt Đảng… 

Tham gia giải quyết hiệu quả các khâu đột 

phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong 

Nhân dân. 

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU  

 1. Về tư tưởng chính trị (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện nghiêm túc Bản cam kết không có biểu 
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hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...). 

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu 

trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có 

biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống...).  

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

 3. Về tổ chức kỷ luật (Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành 

sự phân công của tổ chức; thực hiện tốt việc thỉnh thị, đi báo việc, về báo công; tự giác chấp 

hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của 

cơ quan, đơn vị và nơi cư trú...). 

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

4. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm 

điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên (nếu có) 

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

 Trên đây là Kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là 

căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đoàn viên cuối năm. 

  

XÁC NHẬN CỦA BCH CHI ĐOÀN 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú:  

- Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của chi đoàn, đoàn cơ sở, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp cá nhân có thể bổ sung các nội dung cho phù hợp. 

- Kế hoạch được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản BCH Đoàn cấp cơ sở  

lưu để theo dõi, phân loại đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm. 
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Tên tổ chức đoàn thể….) 

……………………. 
   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

…….., ngày ….tháng …năm 2022 
 

BẢN ĐĂNG KÝ  
thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

giai đoạn 2021 - 2025 

(của đoàn viên, thanh niên viên) 

----- 

Họ và tên: ............................................. Sinh ngày: ........................................ 

Nơi công tác: .............................................................................................. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...................................................................... 

Sau khi tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp ủy 

gắn với Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bản thân đăng ký thực hiện các nội dung như 

sau: 

STT Nội dung đăng ký 
Đồng ý 

đăng ký 

01 

- Tích cực học tập nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nội dung tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, 

“khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “khát vọng phát triển đất nước”, “trách 

nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”… 

 

02 
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu 

dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện tốt việc cần, kiệm. 

 

03 
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định, nội quy cơ quan, đơn vị. 

doanh nghiệp. 

 

04 - Tích cực học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh…  

05 

- Tích cực tham gia, thực hiện phong trào, cuộc vận động do cấp ủy, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể phát động (xây dựng gia đình văn hóa, 

cơ quan văn hoá, xây dựng đô thị văn minh…). 

 

  

 
XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN THỂ 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

Ghi chú:  

- Cá nhân đồng ý đăng ký nội dung nào, thì đánh dấu (x) vào ô đồng ý nội dung đăng ký. 

- Bản đăng ký được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản Ban Chấp hành đoàn thể 

lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm. 

 

Mẫu 3 



Tên tổ chức đoàn thể….) 

…………………….……… 
   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

…….., ngày ….tháng …năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với 

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

(dành cho cán bộ Đoàn là người đứng đầu tổ chức Đoàn cấp cơ sở 

 khối cơ quan, doanh nghiệp) 

----- 

Họ và tên: ............................................. Sinh ngày: ........................................ 

Đơn vị công tác: .............................................................................................. 

Chức vụ đảng: ................................................................................................. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...................................................................... 

Sinh hoạt tại: ......................................................................................... 

 Sau khi nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, 

Tỉnh ủy, của cấp ủy, đồng thời để thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ” gắn với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 

năm 2021“Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự 

lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bản thân xây 

dựng kế hoạch hành động như sau: 

I- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII 

CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ/CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 

2025 

1. Tập trung, quyết liệt, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ/Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(gọi tắt là Nghị quyết): 

- Cùng với cấp ủy các chi bộ, đảng bộ lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện 

kế hoạch của cấp ủy (về quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 

hội…). 

………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………. 

Mẫu 2 
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- Cùng với cấp ủy các chi bộ, đảng bộ thảo luận, cụ thể hóa, rà soát, bổ sung 

xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề (thực hiện Nghị 

quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. Trong đó, tập trung cụ thể hóa, thực hiện các nhiệm vụ tập trung, đột phá 

trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VIII (2020 - 

2025); Kế hoạch tổ chức thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2020 - 2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”…). 

………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………. 

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định 

(đối với tập thể, cá nhân trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết…). 

………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………. 

- Các nội dung khác theo chức trách, nhiệm vụ… 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của bản thân 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 30/3/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng trong 

nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

- Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa, rà soát, bổ sung xây dựng chương trình 

hành động, kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết (trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thảo 

luận, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết; chú trọng 

thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết vào chương 

trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của chi bộ, đảng bộ; đảm bảo thực 

hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra…). 

………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………. 

- Tăng cường kiểm tra, nắm sát tình hình, để đánh giá, rút kinh nghiệm công 

tác lãnh, chỉ đạo (đa dạng hoá hình thức kiểm tra giám sát, kết hợp kiểm tra định kỳ, 

theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, qua báo cáo thường xuyên; kịp thời định hướng, 

điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết sát hợp, hiệu quả, thiết 

thực…). 

………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………. 
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- Các nhiệm vụ, giải pháp khác theo chức trách, nhiệm vụ…. 

II- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TOÀN KHÓA 

Qua tiếp thu chuyên đề toàn khóa năm 2021 và các chuyên đề trước, trên cơ sở vị 

trí công tác, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân xác định nội 

dung học tập để từ đó đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo (phải đảm bảo 02 nội 

dung trong kế hoạch làm theo đó là: nội dung học tập, làm theo Bác và giải pháp thực 

hiện của bản thân). 

Ví dụ: 

STT 
Nội dung học tập, 

làm theo Bác 

Phương hướng phấn đấu, 

làm theo Bác 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

- Xây dựng, phát triển đất nước 

giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao 

dân trí, bồi dưỡng nhân tài. 

- Thực hiện khát vọng đất nước 

giàu mạnh, cường thịnh trong điều 

kiện Đảng cầm quyền, xây dựng 

chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, 

ấm no cho Nhân dân. 

- Xây dựng nền tảng kinh tế 

vững chắc, thực hiện một cách có 

kế hoạch với sự đồng lòng của 

Chính phủ và người dân. 

- Phát huy tối đa nội lực dân tộc, 

tranh thủ ngoại lực, có chính sách 

mở cửa, thu hút đầu tư nước 

ngoài. 

- Luôn xuất phát từ hoàn cảnh 

cụ thể của đất nước, vận dụng 

sáng tạo lý luận vào thực tiễn để 

đưa ra những quan điểm, chủ 

trương phù hợp; không giáo điều, 

máy móc trong học tập kinh 

nghiệm của nước khác. 

 

Chỉ đạo tốt việc học tập, tuyên truyền 

nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, 

“khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “khát 

vọng phát triển đất nước”, “trách nhiệm 

của mỗi người dân Việt Nam trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

Nhân dân … 

Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn 

luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác 

nêu gương cần,  kiệm, liêm, chính; giữ 

vững lập trường tư tưởng, quan điểm đúng 

đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, 

dám đương đầu với khó khăn thử thách, 

hết lòng vì dân, vì nước. 

Có phong cách lãnh đạo khoa học, dân 

chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân 

đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy 

trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc 

tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, 

công tâm, công khai, minh bạch, chính 

xác, chống cục bộ địa phương, bè phái 

trong công tác cán bộ.  

Xác 

định 

thời 

gian 

cụ thể 
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Chỉ đạo, tham gia giải quyết hiệu quả 

các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, 

bức xúc trong thực tiễn; rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh chuẩn mực đạo đức của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; củng cố, xây 

dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh của tập thể, cá nhân… 
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Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 

10/4/2019 của Tỉnh ủy về “Trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên trước hết là Ủy viên 

Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ 

chủ chốt, người đứng đầu các cấp, 

các ngành trong tỉnh Trà Vinh”; 

Quy định số 324-QĐ/ĐUK, ngày 

11/6/2019 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp về 

“Trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên 

Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó 

Bí thư, Cấp ủy cơ sở trong Đảng 

bộ Khối”; Quy định số 4842-

QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân, người 

đứng đầu các cấp, các ngành 

trong quán triệt, tổ chức thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị”. 

Nêu một số nội dung các quy định của 

Trung ương, Tỉnh ủy có liên quan đến bản 

thân để phấn đấu thực hiện (Thực hiện 

nghiêm nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương về những điều đảng viên 

không được làm; Kết luận số 14-KL/TW, 

ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ 

trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…) 

Thực hiện tốt phương châm hành động 

của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành 

động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. 

 

III- MỘT SỐ NỘI DUNG CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN 

ĐẤU 

 1. Về tư tưởng chính trị (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện nghiêm túc Bản cam kết không có biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...). 

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu 



5 

trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có 

biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống...).  

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

- Thực hiện nghiêm các nội dung Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh 

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

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành 

trong tỉnh Trà Vinh”; Quy định số 324-QĐ/ĐUK, ngày 11/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên 

Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy cơ sở trong 

Đảng bộ Khối”; Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

“Trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ 

chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

  

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo 

vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, 

quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực 

học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được 

giao...) 

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

 4. Về tổ chức kỷ luật (Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành 

sự phân công của tổ chức; thực hiện tốt việc thỉnh thị, đi báo việc, về báo công; tự giác chấp 

hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của 

cơ quan, đơn vị và nơi cư trú...). 

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

5. Đối với đảng viên giữ chức vụ theo Quy định 2400-QĐ/TU, ngày 27/08/2012 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo 
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chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh”, bổ sung thêm 03 nội dung:  

- Về tự phê bình và phê bình; 

- Về quan hệ với dân; 

- Về đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân. 

6. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm 

điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên (nếu có) 

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………. 

 Trên đây là Kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là 

căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. 

  

 

XÁC NHẬN CỦA BCH CHI ĐOÀN 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 Ghi chú:  

- Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của chi đoàn, đoàn cơ sở, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp cá nhân có thể bổ sung các nội dung cho phù hợp. 

- Kế hoạch được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản BCH Đoàn cấp cơ sở lưu 

để theo dõi, đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm. 
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(Tên tổ chức đoàn thể….) 

BẢN ĐĂNG KÝ  
thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

giai đoạn 2021 - 2025 

(của đoàn viên, thanh niên viên) 

----- 

Họ và tên: ............................................. Sinh ngày: ........................................ 

Nơi công tác: .............................................................................................. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...................................................................... 

Sau khi tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp ủy 

gắn với Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bản thân đăng ký thực hiện các nội dung như 

sau: 

STT Nội dung đăng ký 
Đồng ý 

đăng ký 

01 

- Tích cực học tập nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nội dung tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, 

“khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “khát vọng phát triển đất nước”, “trách 

nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”… 

 

02 
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu 

dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện tốt việc cần, kiệm. 

 

03 
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định, nội quy cơ quan, đơn vị. 

doanh nghiệp. 

 

04 - Tích cực học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh…  

05 

- Tích cực tham gia, thực hiện phong trào, cuộc vận động do cấp ủy, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể phát động (xây dựng gia đình văn hóa, 

cơ quan văn hoá, xây dựng đô thị văn minh…). 

 

  

 
XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN THỂ 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

Ghi chú:  

- Cá nhân đồng ý đăng ký nội dung nào, thì đánh dấu (x) vào ô đồng ý nội dung đăng ký. 

- Bản đăng ký được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản Ban Chấp hành đoàn thể 

lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đoàn viên, hội viên cuối năm. 

Mẫu 3 


