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KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Nam Định học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội
ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”; Ban thường vụ
Hội LHPN tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống
Hội như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp Hội và cán bộ,
hội viên phụ nữ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình hiện nay.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 phải được thực hiện nghiêm
túc, thực chất và hiệu quả gắn với triển khai nghiên cứu, học tập và tuyên truyền Nghị
quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, chương trình hành động thực
hiện nghị quyết. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện biểu
dương những điển hình trong cán bộ, hội viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các cấp Hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Bác trở thành ý thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.
II- NỘI DUNG
1. Triển khai học tập chuyên đề năm 2022
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.
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- Tài liệu: Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình hiện nay” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn (gửi kèm) và
được đăng tải trên website của Hội LHPN tỉnh (địa chỉ phunu.namdinh.gov.vn).
2. Hình thức học tập
- Đối với cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh phối hợp với chi bộ cơ quan
tổ chức cho cán bộ, đảng viên cơ quan nghiên cứu học tập chuyên đề hoàn thành
tháng 6/2022.
- Đối với Hội LHPN các cấp căn cứ sự chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên và
điều kiện địa phương, đơn vị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề có thể với
triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII.
- Đối với cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp, thông qua sinh hoạt chi
bộ, tổ đảng, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao để học tập, thảo luận,
nghiên cứu chuyên đề. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu
dưỡng rèn luyện, gắn với cam kết thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”.
- Đối với hội viên phụ nữ học tập thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; trên các
ấn phẩm tuyên truyền của Hội, chuyên trang/chuyên mục trên các phương tiện
thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền, giáo dục khác của Hội gắn với
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội năm 2022. Thực hiện tổ chức tuyên
truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
- Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán
triệt chuyên đề năm 2022 tới các cấp Hội; Đăng tải trên website của Hội LHPN tỉnh
các văn bản, tài liệu và kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022.
- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, các cơ quan
thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân phụ
nữ điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; các hoạt động của các cấp Hội trong triển khai thực hiện Kết luận 01KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2022.
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2. Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị
- Căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh và chỉ đạo của cấp ủy
cùng cấp, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp Hội cơ sở triển khai học tập
chuyên đề năm 2022 trong cán bộ, hội viên phụ nữ đảm bảo thiết thực, phù hợp với
tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 01 và học tập, triển khai chuyên đề
năm 2022 trong báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm. Gửi bài viết về các gương điển
hình học tập và làm theo Bác về Hội LHPN tỉnh theo quy định.
Trên đây là kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề
năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về
xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.
Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị
trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc và hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban tuyên giáo Trung ương Hội LHPNVN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội LHPN tỉnh;
- Các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN 10 huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT,TGCSLP

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thúy Nhài
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