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HO CH
Thực hiện ết luận số 01- L/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
hực hiện các kế hoạch của Đoàn Chủ tịch rung ương ội
Việt am,
ỉnh ủy Quảng rị về thực hiện Kết luận số 01/K / W ngày 18/5/2021 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-C / W về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức, phong cách ồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05), Ban
hường vụ ội
tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01K / W của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp ội như
sau:

I MỤC Đ CH,

C

1. iếp tục tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ
nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của
tư tưởng, đạo đức, phong cách ồ Chí Minh. ạo chuyển biến mạnh mẽ và
sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức trong
cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.
2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu
dương những điển hình cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ồ Chí Minh; Xây dựng hình ảnh
người cán bộ ội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn
phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh,
văn minh; lấy hạnh phúc của các tầng lớp phụ nữ làm trọng tâm cho hoạt động.

3. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phải theo phương
châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú
trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, đồng thời gắn kết
chặt chẽ với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, gắn với thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X , Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV , Đại hội
Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV; việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của
phụ nữ.
4. Cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01-K / W vào phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các cấp ội. Đưa nội dung thực hiện học
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ồ Chí Minh vào Chương
trình/Kế hoạch hành động thực hiện ghị quyết Đại hội X của Đảng, Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ; Kế hoạch toàn khóa và từng năm của Ban
Chấp hành ội
các cấp.
II.NỘI D NG
1. Nội dung tập trung nghiên cứu, học tập.
- Các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan
điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ.
- Tài liệu chuyên đề hàng năm, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; sinh hoạt chi
bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành. Các tài
liệu sinh hoạt hội viên, sinh hoạt chi Hội/tổ phụ nữ hàng quý do Hội LHPN Việt
Nam biên soạn, phát hành.
- 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”
do Ban uyên giáo rung ương chủ trì biên soạn và phát hành.
- ội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách ồ Chí Minh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức“Tự tin, Tự trọng,
Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt am; khuyến khích các tầng lớp
phụ nữ phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ,
khát vọng vươn lên, chung sức xây dựng và phát triển quê hương; tập trung
giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ.
- Quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách ồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt gắn với
vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun
đắp giá trị gia đình Việt am, xây dựng lối sống văn hóa và rèn luyện phẩm
chất người phụ nữ Quảng rị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức có sức
khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.
2. Nội dung “làm theo”
Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa
phương, đơn vị để cụ thể hóa nội dung làm theo đối với cơ quan chuyên
trách ội
các cấp, cán bộ ội các cấp và hội viên, phụ nữ. rong đó,
chú trọng các nội dung sau:
- Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác trong thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của các cấp ội nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tuyên
truyền, phổ biến nội dung chuyên đề toàn khóa trong các dịp kỷ niệm ngày
lễ lớn của đất nước, của ội; trong sinh hoạt chi bộ cơ quan chuyên trách
ội, trong sinh hoạt hội viên định kỳ.
- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng

viên, công chức, thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh
chính trị. Cải tiến lề lối làm việc hiệu quả, sáng tạo; xây dựng môi trường
văn hóa công sở lành mạnh, văn minh. hát huy vai trò nêu gương trong xây
dựng ý chí, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên là cán bộ ội
chuyên trách. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ, đề cao
phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có
trách nhiệm với dân”; thực hiện “3 cùng” với hội viên phụ nữ (cùng nghe
phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo)
- Phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng
lợi ghị quyết Đại hội X của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ,
các đợt thi đua cao điểm của rung ương, tỉnh phát động; phong trào thi đua
“Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe,
yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” (rèn luyện theo các
tiêu chí cụ thể); cuộc vậnđộng “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần
vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”..., phát động hội viên phụ nữ cơ sở tham
gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa (dân ca, dân vũ,erobic, bóng
chuyền...); lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đ ất
nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ ổ quốc.
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chuyển đổi hành
vi, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, hội viên, phụ nữ đi vào
nền nếp, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của
phụ nữ tại địa phương, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh...
ắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của phụ nữ trong thảo luận các nhiệm vụ
phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương để
tham mưu, kiến nghị cấp ủy và lãnh đạo địa phương.
- Khuyến khích, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng
vươn lên của của cán bộ, hội viên, phụ nữ, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mỗi
hội viên, phụ nữ hiểu rõ tinh thần "tự lực" là dựa vào sức mình để sống và
làm việc, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào người khác; "tự cường" là tự
làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác; từ đó thúc đẩy hội
viên, phụ nữ có ý chí học hỏi, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm để chủ động
vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có lòng tự trọng, hiểu biết
và hữu ích cho xã hội.
- Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ; đa dạng
hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập kỹ năng để bồi dưỡng, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ. ăng cường xây dựng sự
đoàn kết, thống nhất trong các cấp ội và tăng cường sự gắn bó mật thiết
giữa cán bộ ội với hội viên, phụ nữ.
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III. GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về nội
dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là
người đứng đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh.
- Đưa nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách ồ Chí Minh vào kế hoạch hoạt động toàn khóa của BC các
cấp ội nhiệm kỳ 2021 -2026.
- ích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các
biểu hiện suy thoái đạo đức; bồi dưỡng lý tưởng đạo đức, cách mạng cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ.
- ằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số nội dung của
Chuyên đề toàn khóa, xác định các phần việc để xây dụng kế hoạch học tập,
làm theo Bác hàng năm, thể hiện trách nhiệm nêu gương trong cán bộ hội
viên, phụ nữ và hân dân; báo cáo kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách ồ Chí Minh trong báo cáo năm.
- Quán triệt thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống ội
các cấp.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, tích cực
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong
trào của Hội; xây dựng các mô hình hiệu quả trong việc thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Ban hành tiêu chí và hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua“Xây dựng người
phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình,
có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung học tập,
làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội và địa
phương.
- Lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp và hấp dẫn với từng địa
bàn, đối tượng; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền
tảng internet, mạng xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng,
hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện
thời sự; tuyên truyền gắn với thảo luận các việc làm theo cụ thể. Ưu tiên tuyên
truyền và tác động các đối tượng đặc thù, khó, đối tượng yếu thế; có hoạt động
tuyên truyền phù hợp với nữ phạm nhân, phụ nữ hoàn lương trở về.
- Rút kinh nghiệm từ các mô làm theo Bác giai đoạn 2016– 2021 có hiệu quả
như “heo đất tiết kiệm”, “thu gom ve chai”, “nồi cháo tình thương”, “tiết kiện xây
dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn
cảnh khó khăn”…để nhân rộng và xây dựng mới các mô hình phù hợp thu hút cán

bộ, hội viên phụ nữ tham gia đồng thời giới thiệu cách làm hay của các tập thể, cá
nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác qua các phương tiện truyền
thông đại chúng để nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi.
- Tiếp tục xây dụng các mô hình mới phù hợp như: các mô hình cải tiến lề lối
làm việc tại các cơ quan chuyên trách; các mô hình tiết kiệm trong cán bộ, hội viên,
phụ nữ, mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí tự
lực, tự cường, thúc đẩy sự sáng tạo của hội viên, phụ nữ; Nâng cao chất lượng thực
hiện cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với tham gia xây dựng
nông thôn mới và đô thị văn minh trên cơ sở phát huy tính chủ động của các gia
đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ. Triển khai các hoạt động giúp đỡ, đỡ đầu hộ
nghèo do phụ nữ làm chủ,xây dựng mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo có hoàn
cảnh khó khăn,khuyến khích hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp góp phần thực hiện
Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu
quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương
trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & miền núi
giai đoạn 2021-2030.
3. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết, tuyên dương
điển hình trong học tập, làm theo Bác
- hường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá chuyên đề. Nội dung
kiểm tra, giám sát, đánh giá cần làm rõ những điểm mới, cách làm hay sáng tạo,
ảnh hưởng tích cực của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, rèn luyện phẩm chất phụ nữ Quảng Trị thời đại mới theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- àng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 kết hợp biểu dương những
tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Bác. Biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những điển hình cán bộ, hội
viên, phụ nữ tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh và rèn luyện phẩm chất phụ nữ Quảng Trị thời đại mới; kiến nghị đề xuất
các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả.
IV. T CHỨC TH C HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
1.1. Ban Xây dựng Tổ chức Hội
- Là đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo chuyên đề theo yêu cầu; chủ
trì tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp Hội.
ham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 hàng năm trong các
cấp Hội theo sự chỉ đạo của rung ương ội LHPN Việt Nam, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
- Tiếp tục tham mưu triển khai các hoạt động vận động, tuyên truyền, giáo dục
cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức và xây dựng người phụ
nữ thời đại mới; tuyên truyền về bộ nhận diện của Hội, văn hóa công sở trong hệ
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thống Hội.
- Biên soạn các tài liệu học tập và làm theo Bác dưới dạng ngắn gọn dễ hiểu,
dễ nhớ, dễ làm theo. Phát hành bản tin Bình đăng giới làm tài liệu sinh hoạt hội
viên hàng năm.
- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên
truyền trên báo, đài, thông tin Bình đẳng giới, Website, Fanpage, các trang
Facebook, Zalo về gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiên trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động của các cấp
Hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.
- Tham mưu nội dung đánh giá thi đua hàng năm việc thực hiện học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức cơ
quan Hội LHPN tỉnh (gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức); chủ trì phối
hợp với Văn phòng, các ban tiến hành rà soát, ban hành các quy chế làm việc của
Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm
bảo thực hiện nghiêm túc và phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan,
đơn vị.
1.2. Văn phòng.
- Triển khai, theo dõi việc thực hiện nội quy cơ quan; quy định về văn hóa
công sở; kết quả đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh hàng năm trong cán bộ, công chức, người lao động cơ quan ội LHPN tỉnh
gắn với tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm.
- Tham mưu, đề xuất khen thưởng các tập thể, các nhân tiêu biểu xuất sắc
trong thực hiện Chỉ thị số 05 trong hệ thống Hội LHPN các cấp.
1.3. Ban Kinh tế - Gia đình xã hội.
- Đầu mối tham mưu triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt am”. ham mưu đẩy mạnh
thực hiện các hoạt động thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp phụ nữ giảm
nghèo bền vững trong các cấp Hội.
2. Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc
- Căn cứ kế hoạch của Ban hường vụ Hội LHPN tỉnh chủ động xây dựng kế
hoạch chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với điều kiện,
tình hình địa phương, đơn vị.
- Tuyên truyền và cung cấp tin, bài, các điển hình tập thể, cán bộ, hội viên phụ
nữ thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác cho các cơ quan báo chí tuyên
truyền và Ban Xây dựng tổ chức hội Hội LHPN tỉnh.
- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện tháng, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề
theo yêu cầu gửi về Ban hường vụ Hội LHPN tỉnh (qua Văn phòng) để theo dõi
và tổng hợp.

Ban hường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thị, thành phố;
các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và tình hình
phòng chống dịch Covid - 19 để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN VN (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- hường trực Hội LHPN tỉnh;
- Văn phòng, các Ban Hội LHPN tỉnh (t/h);
- Hội LHPN các huyện, thị,
và các đơn vị trực thuộc (t/h);
- ưu: V .

TM BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trần Thị Thanh Hà

