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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lộc Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “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"
Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU, ngày 25/9/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
với chủ đề “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” (sau
đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa),
Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; sinh hoạt chi
bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên
đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên
và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu
gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị,
địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp.
2. Yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội trong huyện căn cứ Hướng dẫn này để tổ chức triển khai
thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính
trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung,
phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện
nghiêm túc, triệt để, khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh
mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người
đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương Lộc Ninh giàu
đẹp.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung, tài liệu học tập
1.1. Nội dung học tập
Học tập chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:
- Những nội dung cơ bản của 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.
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- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của 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.
- Một số giải pháp đẩy mạnh 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; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
- Gắn việc học tập nội dung Chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của địa phương, cơ quan, đơn vị.
1.2. Tài liệu học tập
- Tài liệu “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”
(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy in ấn và phát hành đến các chi bộ trong tháng 10/2021.
- Nội dung triển khai của đồng chí PGS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học
tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu
Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm,
hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện, đưa vào học tập và sinh hoạt chi
bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021-2025; chuyên đề toàn khóa đồng thời
là chuyên đề năm 2021.
- Các tài liệu học tập, các tài liệu tham khảo sẽ được cung cấp trên phần
mềm ứng dụng “Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, kiến thức lý luận chính trị cho cán
bộ, đảng viên trên Internet” của Ban Tuyên giáo Trung ương (sẽ có văn bản hướng
dẫn riêng).
- Cấp ủy các cấp có thể căn cứ vào nội dung Chuyên đề toàn khóa và điều
kiện cụ thể có thể chủ động biên soạn các tài liệu tham khảo để tuyên truyền các
nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, bảo đảm phù hợp với từng
nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.
2. Hình thức, thời gian thực hiện
2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền
- Đối với cán bộ, đảng viên chưa được học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên
đề năm 2021 đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt,
đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của
Chuyên đề toàn khóa (hoàn thành trong tháng 10 năm 2021).
- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm,
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ
chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị (thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ).
- Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên
truyền: Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng
internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ,
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tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt
chính trị…
2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả giai đoạn 20212025 và hằng năm. Kết quả thực hiện Chuyên đề là một nội dung trong báo cáo
kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên
đề thường kỳ của chi bộ
- Trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt
Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ,
chi bộ và đảng viên.
- Hằng năm, mỗi chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh (bắt đầu thực hiện từ năm 2022); kết quả thực hiện
Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân
cuối năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành 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 của Bộ Chính trị giai đoạn
2021-2025 (khi có kế hoạch của tỉnh).
- Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,
đơn vị; chỉ đạo công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong toàn Đảng bộ
và các tầng lớp Nhân dân; phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá việc tổ chức
thực hiện Chuyên đề toàn khóa, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
quản lý nhà nước, lồng ghép thực hiện Chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ gắn với
Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên
quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025; kết hợp với
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, các
chương trình, kế hoạch hành động của huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XI; kết hợp với các đợt phát
động và tổng kết các phong trào thi đua.
3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: Triển
khai, học tập, quán triệt và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với tổ
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chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các quy định, quy chế về giám sát,
phản biện xã hội, về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích
cực tham gia tuyên truyền về Chuyên đề toàn khóa gắn với các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn
vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ…
4. Các tổ chức cơ sở đảng
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong
việc tổ chức triển khai học tập và làm theo các nội dung của Chuyên đề toàn khóa.
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức triển khai thực hiện Chuyên đề
toàn khóa theo Hướng dẫn này.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực
hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,
đơn vị.
- Báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa được lồng ghép vào báo
cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), báo cáo tổng kết (5 năm) kết quả 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 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ
trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cũng
như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện
trọng đại của đất nước, của tỉnh, địa phương gắn với các phong trào thi đua yêu
nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn
vị với các hình thức đa dạng, phù hợp.
Trên đây là hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII
của Đảng “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" của Ban
Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- UBND huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- UBMTTQ và các đoàn thể,
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện,
- Lưu BTGHU.
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