TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2018

*

Số 80 -KH/TU

KẾ HOẠCH
tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh
về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức”
--Để góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức,
phong cách của cán bộ, công chức, đồng thời tìm ra một số giải pháp để triển
khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ
chức Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức,
phong cách của cán bộ, công chức" (gọi tắt là Hội thảo) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hội thảo là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác
(19/5/1890 - 19/5/2018); 49 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
- Thông qua Hội thảo, góp phần làm rõ hơn nội dung xây dựng Đảng
về đạo đức, phong cách, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng đạo đức,
phong cách của cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay theo Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo
thực hiện xây dựng Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh; sửa đổi
Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 22/02/2012 về chuẩn mực đạo đức cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong
cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời giúp các cơ
quan, địa phương, đơn vị hoàn thiện, bổ sung các quy định về chuẩn mực
đạo đức của ngành sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.
- Hệ thống các kiến nghị, đề xuất, nội dung, phương pháp thực hiện
công tác xây dựng Đảng về đạo đức của cán bộ, công chức trong Đảng bộ
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tỉnh; biên tập các chuyên đề của Hội thảo thành kỷ yếu để phục vụ sinh hoạt,
học tập của các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.
- Việc tổ chức Hội thảo phải đảm bảo nội dung, thiết thực, tiết kiệm,
hiệu quả.
II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG HỘI THẢO
1- Chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách
của cán bộ, công chức.
2- Nội dung hội thảo:
Hội thảo tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
- Báo cáo đề dẫn Hội thảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo
đức của cán bộ, công chức.
- Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc nâng
cao tính tiên phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan,
đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong
Đảng để nâng cao tính chiến đấu của đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
- Tích cực học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, hướng đến xây
dựng phong cách người cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên” ở các
cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Cán bộ, đảng viên Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa học tập và làm theo
phong cách Hồ Chí Minh về gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe
Nhân dân.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ.
- Các nội dung, vấn đề khác do tác giả tham luận quan tâm, lựa chọn
phù hợp với chủ đề của Hội thảo.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ THỰC
HIỆN
1- Thành phần
a) Dự và chỉ đạo Hội thảo: Thường trực Tỉnh ủy.
b) Chủ trì Hội thảo:
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
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- Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh.
c) Đại biểu dự Hội thảo (dự kiến 150 đại biểu):
- Thường trực: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành,
tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
- Đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc; UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã,
thành phố.
- Đại diện lãnh đạo trường, khoa (bộ môn lý luận chính trị) của các
trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh; Đại học Nha Trang; các trường đại học,
học viện quân đội trên địa bàn tỉnh.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên khoa (bộ môn lý luận chính trị)
Trường Chính trị tỉnh.
- Các tác giả có bài tham luận.
- Dự và đưa tin: Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh
Hòa, Báo Nhân dân, Thông Tấn xã Việt Nam, VTV Phú Yên thường trú
Khánh Hòa.
2- Thời gian và địa điểm: Dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày
18/5/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3- Kinh phí thực hiện: Cấp ủy.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu, chủ trì Hội thảo.
- Phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Thường trực Tỉnh ủy.
- Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học.
- Báo cáo tham luận khoa học.
- Chủ trì Hội thảo điều hành thảo luận.
- Kết luận Hội thảo.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ban
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Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội thảo khoa học theo kế hoạch này (chuẩn
bị chu đáo nội dung phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo đề
dẫn; hướng dẫn, thẩm định báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa
phương phục vụ Hội thảo; biên tập các chuyên đề của Hội thảo thành kỷ yếu
để phục vụ sinh hoạt, học tập của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn
Đảng bộ tỉnh; trang trí hội trường, market, dự trù kinh phí thực hiện trình
Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; làm công tác tổ chức, giới thiệu đại biểu,
chủ trì hội thảo...).
2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; các cơ quan
tham mưu Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh; UBND huyện Trường Sa; các trường, khoa, bộ môn lý luận chính trị
của các trường đại học, cao đẳng căn cứ vào các nội dung gợi ý trên để
chuẩn bị tham luận. Báo cáo tham luận gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trong tháng 4/2018. (Lưu ý, tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị đều phải
chuẩn bị tham luận, nội dung tham luận phải bám sát chức năng, nhiệm vụ
chính trị cụ thể được giao và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- Ban Tổ chức Trung ương, T26 (báo cáo),
- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- UBND huyện Trường Sa,
- Các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh,
- Các trường đại học, học viện quân đội
trên địa bàn tỉnh,
- Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh,
- Lưu VPTU.
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Đã ký Nguyễn Tấn Tuân

