
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    THÀNH ỦY PHAN THIẾT   

             *                  Phan Thiết, ngày 05 tháng 12 năm 2022
    Số 96 - KH/TU                           
    

KẾ HOẠCH
sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

và tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023

-----

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa
XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (viết
tắt là Kế luận số 01-KL/TW) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 –
2023; Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế qua 03 năm thực hiện

Kết  luận  số  01-KL/TW;  Kế  hoạch  số  39-KH/TU,  ngày  11/10/2021  của  Ban
Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa
XIII) và Chuyên đề toàn khóa  “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”. Qua đó, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để tiếp tục đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời
gian tiếp theo.
 2. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến,
tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực; nhân rộng những mô
hình hay,  cách làm hiệu quả,  kinh nghiệm tốt trong thực hiện Kết luận số 01-
KL/TW. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhận
thức lệch lạc trong quá trình thực hiện.

3. Việc sơ kết 03 năm phải được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; việc
xét chọn các tập thể, cá nhân để khen thưởng và đề nghị biểu dương phải được
thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chí đề ra.

4. Hội nghị sơ kết và tuyên dương phải được tổ chức từ cơ sở đến thành phố
nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải  phóng quê hương Phan Thiết  –  Bình Thuận
(19/4/1975 – 19/4/2023) theo hướng chủ động, sáng tạo, nghiêm túc, đảm bảo tiết
kiệm, hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao, tránh phô trương,
hình thức.
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II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế

hoạch số 39-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy  (theo đề
cương đính kèm). Thời gian lấy số liệu thống kê từ tháng 10/2021 đến hết tháng
12/2022.

2. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình giai
đoạn 2021 – 2023.

III. HÌNH THỨC SƠ KẾT
1. Cấp cơ sở
- Xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết gắn với biểu dương, khen

thưởng điển hình tiên tiến (xem đây là một cuộc sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ,
Chi bộ).

-  Căn  cứ  Kế hoạch  số  63-KH/TU,  ngày  09/3/2022 của  Ban  Thường vụ
Thành ủy và Hướng dẫn số 01-HD/PNV-BTG, ngày 20/5/2022 của Phòng Nội vụ –
Ban Tuyên giáo Thành ủy về biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu
biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; các đơn vị, địa phương tiến hành xét và biểu dương, khen thưởng ở cấp
mình. Đồng thời, lựa chọn từ 01 đến 02 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, đáp
ứng tiêu chí 2 năm liên tục (2021, 2022) lập hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Thành ủy
(qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng cấp
thành phố. 

-  Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết, gửi báo cáo sơ kết và hồ sơ đề nghị
tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố gửi về Ban Thường vụ Thành ủy (qua
Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 20/02/2023.

2. Cấp thành phố
- Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, thông qua

tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy) trước ngày 24/3/2023.

- Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực
hiện Kết luận số 01-KL/TW và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn
2021 – 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng quê hương
Phan Thiết – Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2023).
 - Tổ chức bình chọn và đề xuất tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh; gửi hồ
sơ  về  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  ủy  (qua  Ban  Tuyên  giáo  Tỉnh  ủy) trước  ngày
31/3/2023.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì phối hợp với các cơ

quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ
kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; chủ trì tổng hợp, phối hợp với các
đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể,
cá nhân điển hình tiêu biểu cấp thành phố giai đoạn 2021 – 2023 và bình xét, lựa
chọn đề xuất tuyên dương, khen thưởng cấp tỉnh.

2. Văn phòng Thành ủy
Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ

chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và tuyên dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2023.

3. Phòng Nội vụ thành phố
 Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phònh Thành ủy thẩm định, hoàn

chỉnh hồ sơ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Quyết định khen thưởng các tập
thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình cấp thành phố giai đoạn 2021 – 2023. 

4. Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết 
Đăng tải nội dung Kế hoạch này trên chuyên trang, chuyên mục, bản tin, Cổng

thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của thành phố; đồng thời tăng cường thời
lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống phát thanh, đưa tin, bài, phóng sự về
những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023, tạo hiệu ứng lan tỏa trong Đảng bộ
thành phố. 

Đài Truyền thanh Phan Thiết chủ động xây dựng nội dung Video clip về công
tác triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và những gương điển hình tiên tiến
của toàn thành phố để phục vụ cho Hội nghị tuyên dương vào dịp 19/4/2023.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Phòng Nội vụ, VHTT, Đài Truyền thanh PT,
- Lưu Văn phòng Thành ủy. V-61

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

   

Nguyễn Văn Luân
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ĐỀ CƯƠNG
báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021 - 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 96 -KH/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy)

-----

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 – 2023
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch và

triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-
KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch chuyên đề từng năm.

Đã ban hành bao nhiêu kế hoạch, văn bản để thực hiện (nêu rõ số, ngày văn bản).
2. Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 39-KH/TU, giai

đoạn 2021 – 2023
- Hình thức tổ chức, quán triệt, đối tượng? Lượt người tham gia, thời gian,

đạt tỷ lệ %? (Số đảng viên tham gia học tập, quán triệt, sinh hoạt tại chi, đảng bộ?
Số cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham dự học tập chung với
đảng viên tại chi, đảng bộ, đạt tỷ lệ %? Nêu từng chuyên đề cụ thể: chuyên đề toàn
khóa, chuyên đề năm 2021, chuyên đề năm 2022). Sau học tập, quán triệt chuyên
đề, người đứng đầu xây dựng kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng
viên, công chức còn lại xây dựng kế hoạch cam kết thực hiện đạt %? (trừ các đồng
chí được miễn) và đánh giá kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm
theo của cá nhân.

- Đánh giá chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên  qua  học tập  các  chuyên đề  (chuyên đề  toàn khóa,  chuyên đề năm 2021,
chuyên đề năm 2022); đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế. Đánh giá sức lan
tỏa, hiệu quả qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong từng cơ quan, đơn vị, địa
phương thời gian qua.

- Kết quả thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được Ban Thường vụ Thành ủy
giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương trong các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mục II Kế
hoạch số 39-KH/TU  (nêu rõ kết quả, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể;
nhiệm vụ nào đã thực hiện, đang thực hiện hoặc chưa thực hiện, kết quả thực hiện
các nhiệm vụ bổ sung).

- Kết quả tiếp tục giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm; việc
xác định và bổ sung thực hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa
phương, cơ quan,  đơn vị  (nêu tên cụ thể và kết quả thực hiện từng vấn đề…;
những khó khăn, vướng mắc? Nguyên nhân?)

- Việc xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết quả công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

- Tổ chức bình chọn, giới thiệu và đăng ký về gương điển hình tiên tiến đối
với tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh? Gương người tốt,  việc tốt;  mô hình hay,  cách làm hiệu quả tại địa
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phương, cơ quan, đơn vị và các gương điển hình tiên tiến đạt được giai đoạn 2021 -
2023 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (nêu cụ thể đơn vị, tên mô hình, cách
làm, kết quả đạt được...)

- Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện?
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy (nêu số cuộc, số tổ chức của từng

năm được kiểm tra, giám sát; đánh giá kết quả kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát…)
- Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra, giám sát? Nguyên nhân?
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN

SỐ 01-KL/TW, GIAI ĐOẠN 2021 – 2023
1. Những kết quả đạt được: Đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Kết luận

số 01-KL/TW, giai đoạn 2021 – 2023.
2. Hạn chế và nguyên nhân
3. Một số kinh nghiệm
III. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Nêu các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và khắc phục

những hạn chế, yếu kém ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)
- Với Trung ương.
- Với Tỉnh ủy.
- Với Thành ủy.

__________

* Ghi chú: Đề cương này mang tính chất hướng dẫn chung, căn cứ theo chức năng, nhiệm
vụ và đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định nội dung sơ kết, đánh
giá phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
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