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HƯỚNG DẪN 

triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

----- 

Căn cứ Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW, ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023; 

Thực hiện Kết luận số 382-KL/TW, ngày 09/12/2022 của Thường trực Tỉnh 

ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, hướng dẫn việc học tập chuyên đề 

năm 2023;  

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cần tập trung triển khai thực 

hiện trong năm 2023; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân 

dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị 

Trung ương lần thứ 4 (khóa XI, XII, XIII) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5,6 

(khoá XIII) về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, 

tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp 

ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận 

thức và hành động; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, hình thức thực hiện. 

- Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, 

phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa 

phương, đơn vị. 

II - NỘI DUNG  

1. Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 



2 

 

1.1. Nội dung 

Tiếp tục học tập, quán triệt, làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề: “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương; 

thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà 

Giang”, với 04 chuyên đề cụ thể: 

Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phong cách nêu gương. 

Chuyên đề 2: Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Chuyên đề 3: Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc tỉnh Hà Giang về phát triển kinh tế. 

Chuyên đề 4: Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc tỉnh Hà Giang về văn hoá - xã hội. 

1.2. Tài liệu 

Sử dụng Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phong cách nêu gương; thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên 

soạn (gồm bản in và sách điện tử):   

 

 

 

 

 

Trên cơ sở tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khuyến khích các huyện ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo cụ thể hoá bằng việc biên tập nội dung chuyên 

đề ngắn gọn, trọng tâm, phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị.  

1.3. Đối tượng, hình thức, thời gian  

* Đối tượng học tập, quán triệt, tuyên truyền: Toàn thể cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

* Hình thức: Tổ chức Hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp của cấp ủy; sinh 

hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; họp thôn, tổ dân phố; qua các phương 

tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác phù hợp. 
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* Thời gian học tập, quán triệt: Xong trong quý I/2023. 

1.4. Triển khai thực hiện chuyên đề 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên: Đưa nội dung chuyên đề học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, 

Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vào 

chương trình công tác trọng tâm của tập thể, cá nhân năm 2023
1
 theo những nội 

dung gợi ý cụ thể sau: 

+  Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phong cách nêu gương: Chú trọng nêu gương về tinh thần không tự cao tự 

đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển 

điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình và phê bình; luôn giữ thái 

độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ 

lượng; thực hiện nói đi đôi với làm; chú trọng lấy gương người tốt, việc tốt để hàng 

ngày giáo dục lẫn nhau trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng con 

người mới, cuộc sống mới. 

+ Về Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà 

Giang: Thực hiện đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa 

học và công nghệ, tích cực tăng gia sản xuất (phát triển chăn nuôi, trồng rừng, cây ăn 

quả, cây dược liệu); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao đời sống người 

dân; về văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt nếp sống vệ sinh “3 sạch”; phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ 

các hủ tục lạc hậu; củng cố, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, thi đua dạy tốt - học 

tốt, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị; chống tham ô, lãng phí, quan liêu, mệnh lệnh…  

- Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023: Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động 

đăng ký, xây dựng các mô hình điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cấp ủy cấp trên 

trực tiếp. Trong đó, đối với huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh 

lựa chọn, đăng ký ít nhất 05 mô hình điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, 

đơn vị và định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả về 

                                                 
1
 Hướng dẫn 01-HD/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng 

chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang. 
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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá. 

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 13/10/2021 của 

Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

2.1. Nội dung 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch số 142-

KH/TU, ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy 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, ngày 

15/5/2016 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Gắn việc học tập với làm theo thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết 

luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 

đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
2
 được nêu trong Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu năm 2023 tại Nghị quyết số 30-NQ/TU, ngày 02/12/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã đề ra. 

2.2. Hình thức  

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh và nhiệm vụ chủ yếu của 

địa phương, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn 01 đến 02 nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023 và định kỳ báo cáo 

kết quả thực hiện. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 

3.1. Nội dung  

                                                 
2
 05 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; (2) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; 

huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; (3) Tập trung phát triển văn 

hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; xây dựng con người Hà Giang 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tiếp tục 

củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế; (4) Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc 

phòng toàn dân vững chắc; (5) Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, 

chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tỷ lệ người dân tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm.  03 đột phá: (1) 

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; (2) Phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất 

lượng cao theo chuỗi giá trị; (3) Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản trong 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, về ý chí, khát vọng vươn lên của con người Hà Giang; 

tập trung tuyên truyền về phong cách nêu gương, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ 

và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; 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, ngày 15/5/2016; kết 

quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, 

đơn vị trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2023 tại địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực: Xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an 

ninh; các gương điển hình (tập thể, cá nhân) tiêu biểu, nhất là kết quả thực hiện 

trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, địa phương, đơn vị. 

3.2. Hình thức tuyên truyền 

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền; trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; trên nền tảng internet, mạng xã hội, các trang thông tin, 

fanpage của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, các tác phẩm của Hồ Chí Minh; hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm 

ảnh về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về gương người 

tốt - việc tốt gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tổ chức các 

hội thi tìm hiểu, hội thi kể chuyện về Bác Hồ; cuộc thi sáng tác video, clip về 

gương người tốt, việc tốt… 

- Đẩy mạnh Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 

chí về chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3
; 

Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 

2022 - 2025; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 

tỉnh Hà Giang. 

                                                 
3
 Theo Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 11/8/2021 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm 

văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ 

căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 -2025; phát động đợt 2 (giai đoạn 2022 -

2025 vào ngày 04/12/2021 
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4. Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    

Các cấp ủy tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng (hoặc tổ chức tọa 

đàm, giao lưu…) các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cấp dưới triển khai 

thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại địa 

phương, đơn vị với hình thức phù hợp.  

Công tác biểu dương, khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 2974/HD-

BTĐKT, ngày 29/11/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về 

các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; Hướng dẫn số 439-HD/UBND, ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển 

hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang.  

5. Công tác kiểm tra, giám sát   

5.1. Nội dung 

- Kiểm tra, giám sát việc 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, ngày 15/5/2016 về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây 

dựng Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên. 

- Kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực 

hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, 2023. 

5.2. Hình thức: Kiểm tra, giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép với các đợt 

kiểm tra, giám sát; tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Xây 

dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn 

viên, hội viên, nhân dân. 

2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh 
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- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. 

- Định kỳ Báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng (trước ngày 20/5), 01 năm (trước ngày 

15/11) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy. 

3. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh việc 

đăng tải/phát sóng các tin, bài, phóng sự giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về mô 

hình, cách làm hay của các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh.  

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  

xã hội tỉnh, 

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hà 
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