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ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM 1 I 
Quảng Ninh, ngày4Sthảng 01 năm 2021 

KÉ HOẠCH 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi tắt ià Chỉ thị số 05-CT/TW), Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW, ngày 16/9/2020 
của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và 
lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch 
triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021, như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU 

1. Các cấp ủy tiêp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
số 05-CT/TW. 

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần 
thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. 

3. Xây dựng các mô hình tập thế, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiêm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng 
đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp. 

II - NỘI DUNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các 
nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận 
dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gương "người tốt, việc tốt", tập thể, 
cá nhân điên hình tiên tiên trong học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác 
những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ 
định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, 
XII), Chỉ thị số 05-CT/T"W gắn với Quy định số 04-QĐ/TƯ, ngày 07/6/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, câm quyền, sức chiến đấu của mỗi cấp ủy, tố chức Đảng trong việc phòng 
ngừa, ngăn chặn, đấy lùi nguy cơ, tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển 
hoá", các biếu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu gương mẫu, đùn đẩy, né tránh, 
thiếu trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả, không có kết quả, sản phẩm cụ thể. 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, các sự kiện 
chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương: Kỷ niệm 110 năm ngày 
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); 80 năm ngày Bác Hồ 
về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021); 60 
năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (09/5/1961 - 09/5/2021); 85 năm ngày truyền 
thống công nhân Mỏ, truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2021); bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập và làm theo 
những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù họp 
với điều kiện của địa phương, cơ quan, đon vị. Đa dạng các hình thức tồ chức tọa 
đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, triển lãm, sân khấu hóa, biên soạn tài 
liệu, phim ngắn... để tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong Nhân dân trên phương tiện thông tin đại 
chúng, intemet, mạng xã hội. Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, mô hình hay, 
kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

Tăng cường giới thiệu nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện 
thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Tiếp tục động 
viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phấm văn 
học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh"; giải Báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) lần thứ 
VI, năm 2021. 

Các tổ chức Đảng chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động chọn việc làm theo cụ thề, thiết thực, không hình thức, dễ kiểm đếm, đăng ký 
với chi bộ từ đầu năm để chi bộ thẩm định đưa vào tiêu chí đánh giá bình xét thi 
đua cuối năm. 

2. Xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu 

2.1. Yêu cầu xăy dựng bản cam kết 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; các đồng chí cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải xây 
dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, đề ra phương hướng 
phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình 
trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và phong 
cách lãnh đạo, cuối năm chi bộ thẩm định đánh giá, xêp loại thi đua. 
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Cấp ủy, tố chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán 
bộ, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết. Lấy kết quả học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh 
giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (gửi kèm mâu Bản cam kết). 

2.2. Thời gian và nơi nộp bản cam kết 

Đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc dỉện Trung ương và Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý: Bản cam kêt gửi về chi bộ nơi sinh hoạt và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

Đối với cản bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh: Bản cam kêt gửi vê chi 
bộ nơi sinh hoạt và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh {qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy 
Khối các cơ quan). 

Đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ các huyện, thị, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc quản lý: Bản cam kêt gửi vê chi bộ nơi sinh hoạt và 
Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc). 

Đối với đảng viên: Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, 
đánh giá và quản lý. 

Thời gian hoàn thành nộp bản cam kết: Trước ngày 10/02/2021. 

3. Tồ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề 

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi 
bộ do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tố chức thực hiện. Trong các 
buôi sinh hoạt chi bộ, đoàn thế, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ 
quan, đơn vị chỉ đạo và chuân bị nội dung liên quan nội dung học tập và làm theo 
Bác để học tập, thảo luận. 

Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực 
tiêp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao 
đối các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương 
hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. 

Tô chức sinh hoạt chuyên đê trong toàn Đảng bộ tỉnh (kỳ sinh hoạt tháng 
5/2021) nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (09/5/1961 -
09/5/2021). " 

Tồ chức trao đổi, học tập các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo Bác được giới thiệu trong cuốn sách "Ngàn hoa dâng 
Bác - Một sô tập thê, cá nhân tiêu biếu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát 
hành năm 2020) trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt định kỳ tại các tổ chức chính 
trị - xã hội. 

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn 
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xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Tên mô hình; đơn vị chủ trì, phối họp; tiêu 
chí; cách làm; phạm vi, đối tượng áp dụng (có Hướng dẫn riêng kèm theo). 

Thông qua việc xây dựng các mô hình nhằm phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn 
những mô hình, gương điến hình tiên tiến là các tập thế, cá nhân có thành tích tiêu 
biếu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các 
phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luậl của Nhà nưức để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điên hình 
tiến tiến trong toàn xã hội. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

Tiếp tục rà soát các chuấn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho 
từng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với từng ngành, lĩnh vực phù họp với Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị. 

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên kiếm tra, giám sát thường xuvên, 
đột xuất việc tu dưỡng, rèn luyện và nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên, gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lchoá XII, Quy định số 04-QĐ/TƯ, ngày 
07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối với cán bộ, 
đảng viên. Uỷ ban Kiếm tra các cấp tăng cường kiêm tra khi có dâu hiệu vi phạm 
để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giám sát việc tu 
dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 
Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung đê các câp uỷ, tô chức đảng 
Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy 
lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

III - TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí ủy viên Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy: Trực tiếp chỉ đạo việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 ở địa 
phương, đơn vị được phân công phụ trách, sâu sát, thường xuyên năm tình hình 
triển khai để chỉ đạo kịp thời. 

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh: Chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị 
gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ vể đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào 
thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 
2019-2025. Tiếp tục rà soát các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp 
theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh găn 
với từng ngành, lĩnh vực và phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định 
của Nhà nước và các quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo 
giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nồi cộm, thu hút sự quan tâm 
của dư luận xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tố chức thực hiện có hiệu quả những 
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nội dung đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: Xây dựng 
kê hoạch, hướng dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát huy vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của 
Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-
QĐ/TW5 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI quy định về việc Mặt trận Tổ 
quôc và các đoàn thê chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí 
thư khóa XII về giám sát của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 
hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

4. ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Phối họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về kết quả triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn 
với Quy định số 04-QĐ/TƯ, ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
rèn luyện, giữ gìn phấm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", 
"tự chuyến hóa" đối với cán bộ, đảng viên (theo Chương trình so 03-Ctr/TƯ ngày 
12/12/2020 của Ban Châp hành Đảng bộ tỉnh vê việc kiêm tra, gỉám sát, thanh fra 
của tỉnh Quảng Ninh năm 2021). 

5. Trung tâm Truyền thông tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội 
dung, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời, đẩy 
mạnh chuyên trang, chuyên mục, tàng cường dung lượng, thời lượng đưa tin, phát 
sóng tuyên truyền về "người tốt", "việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây 
dựng các phóng sự, phim ngắn về các tập thế, cá nhân tiêu biếu trong học tập và 
làm theo Bác tuyên truyền trên các hạ tầng báo chí, intemet và mạng xã hội. 

6. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Tích cực tuyên truyền, 
quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có giá trị, tạo sức lan 
tỏa trong xã hội. Tổ chức giao lưu, đi thực tế, tổ chức trại sáng tác, tạo điều kiện để 
đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác, quảng bá. Hưởng ứng giải thưởng sáng tác, 
quảng bá tác phâm văn học, nghệ thuật, báo chí vê chủ đê "Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

7. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Chính trị cấp 
huyện, các trường đại học, cao đắng trên địa bàn tỉnh: Đối mới nội dung, 
chương trình, phương pháp dạy và học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân; đưa nội 
dung cuốn sách "Ngàn hoa dâng Bác - Một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học 
tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -
2020" vào giảng dạy, học tập... 
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8. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh 

Phát huy vai trò của người đứng đầu, bám sát nội dung kế hoạch của tỉnh để 
xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
đơn vị; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực chất, hiệu 
quả. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiếm tra, giám sát xây dựng mô hình và 
nhân rộng điên hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hô Chí Minh. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện 
về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hướng dẫn học tập, xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt 
chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng quý, tại các hội nghị báo cáo viên, giao 
ban báo chí; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị biểu diễn 
nghệ thuật chủ động, tích cực tuyên truyền, quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề 
học tập và làm theo Bác, nhất là các tác phâm, ấn phấm có sức lan tỏa trong xã hội. 
Tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Chủ trì, phối họp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra, giám sát các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ 
quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt Ke hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả 
về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. 

T ỈM BAN THƯỜNG vụ 
Nơi nhân: 
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo), 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
- Các BCS đảng, đảng đoàn, 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ & các tổ chức 
CTXH tỉnh, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Lưu: VPTƯ, Ban TGTU. 



ĐẢNG BỘ... 
CHI BỘ... 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM • • 

, ngày tháng năm 202ỉ 

BẢN CAM KÉT 
Tư DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2021 

(Kèm theo Ke hoạch sốịO- KH/TƯ ngày//5/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

Họ và tên: Sinh ngày 

Đơn vị công tác: 

Chức vụ đảng: 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: 

Sinh hoạt tại chi bộ: 

Sau khi nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng 
(Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đon Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, loi song; những biếu hiện "tự diễn biến "tự 
chuyển hóa " trong nội hộ các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí 
thư...), qua kiểm điểm, tự phê bình năm 2020, Tôi xin cam kết tu dưỡng, rèn 
luyện, phấn đấu trong năm 2021 cụ thề như sau: 

1. về tư tưởng chính trị 

2. về phẩm chất đạo đức, lối sống 

3. về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (cần ghi rõ đối với từng 
cương vị, chức trách cụ thê) 

4. về tổ chức kỷ luật 

5. về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Bản cam kết thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

- về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng (mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đủng đầu 
cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị). 

- Từng đảng viên chọn một số nội dung chính trong Bản cam kết thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW trước đây và Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện. 



6. về hạn chế, khuyết điểm qua kiềm điểm năm 2020 và đăng ký thực 
hiện năm 2021 

6.1. Hạn chế, khuyết điểm năm 2020 và hướng khắc phục 

6.2. Nội dung đăng kỷ thực hiện năm 2021 

Bản cam kết này đồng thời là nội dung 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, báo cáo và đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân 
tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ 
(Ký tên, đóng dấu) 

NGƯỜI CAM KẾT 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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