
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CHI MINH CONG bA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DONG QUN 1 Dc 1p — Tir do — Hnh phác 

S: OS /KH-LDLD Qun 1, ngày U tháng03 narn 2020 

KE HOiCH 
T chfrc thu'c hiên CM thi 05-CT/TW cüa Bô Chmnh tn ye day manh hoc 
tp và lam theo tu' tuöng, dio dfrc, phong each Ho ChI Minh näm 2020 

Thirc hin IK hoach s 249-KH/QU ngày 20/01/2020 ciia Qun üy qun 

1 ye vic t chcrc thi.rc hiên Chi thi 05-CT/TW cüa Bô ChInh tn v dy manli 

h9c t.p và lam theo tu' tuóng, dao  di.'rc, phong cách Ho ChI Minh närn 2020. 

Ban Thung vi Lien doãn Lao dng qun 1 xây dirng k hoach to chiLrc t1c 

hiên Chi thi 05-CT/TW cUa Bô ChInh tn v d.y manh h9c tap và lam theo tu 

tu&ng, dao  dirc, phong cách H Clil Minh nm 2020 cii th nhu sau: 

I. Mic dIch, yell dIu 
- Tiêp tiic nâng cao nhn thüc v rthüng ni dung co bàn cüa tu tuóng, 

dao dirc, phong cách H ChI Minh trong can b, dãng viên, doàn viCn cong 

doàn, CNVCLD qun 1 vó'i chü d "Tang cvcc3ng khó'i dgi d'oàn ke't toân dan 

tóc, xdy dip'zg Dáng và h thô'ng chInh ti-/ trong sch, vi&ig ninh theo tu tu'&ng, 

dgo di'c, phong cách H ChI Minh ". 

- Phát huy tinh chü dng, sang tao  cüa trng cp cong doàn dê ci the hóa 

ni dung hçc $p và lam theo tu tu&ng, dao  drc, phong each Ho Chi Minh sat 
hçp vói tirng d& tuçng CNVC-LD, 4n dng CNVC-LD hu&ng rng thirc hin 

dat hiu qua cao. 
- Di mói và n.ng cao hiu qua cOng táe tuyên truyn, biêu duang nhng 

din hInh trong CNVCLD v h9c tp và lam theo tu tuOng, dao  dirc, phong 

each H ChI Minh, cüng c, tang cuô'ng khi dai  doân kt toàn dan tc, xây 

dimg Dàng và h thng chInh tij trong sach,  vthg rnanh. 

- Các hoat  dng huóng trgng tarn vào chü d nàrn 2020, g.n vói các boat 

dng k5i nirn các sr kin ion, các ngày i ion trong närn 2020. 

II. Ni dung th'c hin 
1. TO chfrc quán trit, h9c tp chuyên d näm 2020: "Tang cuäng khôi 

dai doãn kt toân dan tc, xây dmg Dáng và h thng chInh trj trong sach, 
vthig mnh theo tu tithng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh". 

1.1. Cãp quIn 
- TO chirc hpc tip, nghiên c1ru, quán trit và tuyCn truyên chü dC näm 2020 

trong CNYCLD co thông báo riêng). 
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1.2. Côngdoàn cosö 
- T chtrc h9c tap, nghiên ciru, quán trit và tuyên truyên chü dê närn 2020 

trong CNVCLD. 
2. To chirc tuyên truyn, day minh vic hçc tp và lam theo các ni 

dung chil yu ye tu' tuöng, dto due, phong each Hi ChI Minh 

To chirc tuyên truyên, quán trit ye ni dung chü d närn gn vó'i các 

phong trâo thi dna yêu nuó'c, các ngày 1 lan và các ngày k$' nim trong nàrn 

2020 nhu: K' nirn 90 närn Ngày thãnh 1p Dãng Cong san Vit Narn 

(03/02/1930-03/02/2020), 45 närn Ngày giài phóng min Narn, thng nh.t dAt 

rnthc (30/4/1975-30/4/2020), 130 näm Ngày sinh Chü tch H ChI Minh 

(19/5/1890-19/5/2020), 75 nãm Cách mang tháng Tam (19/8/1945-19/8/2020) 

vá Quôc khánh nixóc Cong hàa xã hi chü nghi'a Vit Nam (02/9/1945-

02/9/2020), Dai hi di biu các cp tin tói Dai  hi  dai  biêu toàn quôc 1n thir 

XIII cüa Dâng, ngày thnh 1p cong doàn Vit Nam (28/7/2020) b.ng nhiu 

hInh thirc phü hcp v&i dc thu cüa dan vj. 
- To chirc các boat dng k nim 130 närn ngày sinh Chü tjch H CM 

Minh (19/5/1890 — 19/5/2020), 109 nãm Ngày Bác H ra di tim du&ng ctru 

nuoc (05/6/19 1 1 — 05/6/2020) bng nhiu hinh thirc phü h?p  vó'i dc thii cüa 

don vi. 
- D.y rnanh tuyên truyn, quãng bá các tác phm, n phrn cüa Chü tich 

H ChI Minh và các tác ph.m, .n ph.m có ni dung v h9c tp và lam theo tu 

tuang, dao dirc, phong each H ChI Minh bng các hInh thirc phong phu, da 

dng; quan tam tharn gia giài thirO'ng sang tác, quâng bá tác phrn van h9c, 

ngh thut, báo chI v chCi d "h9c tp và lam theo tu tuang, dao dtrc, phong 

each Ho ChI MinE". 
- Kjp thai biu duo'ng và nhân rng các tp th& cá nhân Co mO hInh, giãi 

pháp hay trong hpc t.p vâ lam theo tu tuO'ng, dao  d'irc, phong each H CM 

Minh. Tong kt rnO hInh, cách lam hay, phát hin và nhân rng guong nguèi 

t&, vic t&. Ti bui chào cà' dAu tun cña don vj, khuyn khIch k v nhthig 

gu'ong din hInh hpc tp và lam theo tu tuOng, dao di'rc, phong cách H CM 

Minh 0' co quan, do'n v, nhüng trn gu'ong gn gui, bInh d trong cuc sang. 

- Tang cuO'ng cung cap tin, dua tin, vi& bài y tu' tu'âng, dao  drc, phong 

cáeh I-1 ChI Minh và nhtng guang tp th& Ca nhân tiêu biki trong vic hc tp 

và lam theo. 
3. T chfrc trin khai thi'c hin h9c tp vã lain theo tu tu'&ng, dao dü'c, 

phong cách Ho ChI Minh chü dê näm 2020 tp trung vào các ni dung: 
- C.n chu gn vó'i các biêu hin ci th trong cong vic và sinh hoat: Sir 

tan tuy, tarn lluyet, trách nhirn, chng quan lieu, rnnh 1nh, chü quan; chng 

các biêu hin cçic b, igi Ich nhOm, lgi diing chirc vii, quyn hin, cáe bnh: 
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Luôi bing, kiêu ngo, hách dich, kéo b, kéo cánh, nói không di dôi vi 
lam...; xây dxng lôi sng trung thirc, thng than, bào v dung 1i, quan dirn 
cüa Dãng, thrc hin nghiêrn các chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuc. 

- Các doTi vi 1i.ra ch9n các vn d con tn t?i,  hn ché trong thrc hiên 

nhiêm v và các vn d bic xüc, ni cm & d'a phuo'ng, co quan, dan vj dê giâi 

quyt düt dim g.n vói k hoach thirc hin Ngh. quyt Trung uong 4, khóa XI, 

XII; Ngh quy& 35-NQ/TW ngây 22/10/2018 ye "Tang cu&ng bão v nên tang 

tu tu&ng cüa Dãng, du tranh phãn bác các quan diem sai trái trong tInh hInh 

m&i"; Clii thi. s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cüa B ChInh trj ye "Dai hi dâng 

the c.p tin tói D?.i  hi di biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng". 

- BCH CDCS ph& h9'p läinh do Ca quan, don vj tip t'yc quan tarn du'a 

vic h90 t.p và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong each H ChI Minh vào 

chi.rong trInh thirc hin ngh quy& d.i hi dãng các cp, thirc hin nhim vçi 
nãm 2020 gop ph.n thüc d.y hoãn thành nhim vi trong nãm. 

- Thçic hin t& quy ch dan chü co sO, phát huy tinE thn trách nhim, 
tuân thu pháp 1ut cCia can b, doãn viên, CNVCLD trong thirc hin nhim vii, 

coi trQng V1C di thoai tai  dan v. 
- Chü tr9ng thirc hin các giãi pháp dt phá trong cong tác cái cách hânh 

chInh, tip tic d.y rnnh xây dirng do th thông rninh, irng d.ing cong ngh 

thông tin trong tip nhn và giài quyt thñ tic banE chInh; quan tam xây dirng 
hInh anh nguO'i can b cong chrc than thin, chuyên nghip; chü tr9ng bi 
duàng nâng cao nhn th(rc chInh trj, trinh d chuyên môn, thi.rc phic vi Nhân 
dan d& vói di ngü can b, cong chirc, viên chuc và day mnh các phong trào 

thi dua yêu nu'&c, phát huy các sang kMn cài tiên Cong VjC và phuc vu Nhân 

dan t.i dan v; niêm y& cong khai c1y d the b thu tiic hành chInh to diu 

kin cho Nhân dan d tiêp xñc, tim hiu. 
- Lam tM cOng tác giáo ditc chInh trj tu tu&ng dtn CNVCLD bng nhiêu 

hInh thuc phong phü, phi h9p vó'i tInh hInh thrc tin cüa co quan, dan vj; 

phOng chng các biu hin suy thoái v tu tu&ng chInh tri.,  do duc, Ii sang và 

nhthig biu hin "tir din bin" , "tir chuyn hóa" trong ni b, gop phn xây 

dimg Dãng trong sch, vüng mnh. 
- Gn yó'i yai trO nêu guong cUa can b, dàng yiên: Dy rnanh thixc hin 

Quy djnh 08-QDi/TW, ngày 25 tháng 10 nàm 2018 cüa Ban Ch.p hành Trung 
uang khóa XII v trách nhirn nêu guang cüa can b, dàng viên, truOc ht là 
Üy viên B ChInh tn, Uy viên Ban BI thu, Uy viên Ban chip hành Trung uong; 
Quy djnh 101-CT/TW, ngày 07 tháng 6 nàm 2012 v trách nhirn nêu guang 

cüa can b, dâng viên, nh.t là can b lanE do chü ch& các cp; Quy djnh s 

55-CT/TW cüa B ChInE trj v rnt s viêc cn lam ngay d tang cuOng vai trO 

nêu guong cüa can bô, dâng viên, nht là the dng chI can b chi chôt néu cao 



trách nhim guong rn.u, d ra phuoiig huóng ph.n dAu, xây dirng kê hoch 
hành dng thirc hin Nghj quyt Dai  he)i các cp gn vOi h9c tp và lam theo tu 

tthng, dao  thrc, phong each H ChI Mirth v xây drng phong cách, tác phong 

cong tác cüa nguôi dimg du, cüa can be),  dãng viên; g.n vói khc phic hn 

ch& khuy& dirn sau lcim dim näm 2019 theo tinh thn Nghj quy& Trung 

u0ng 4 khóa XII. 
- BCH CDCS tharn rnuu lãnh dao  don v huóng dn can be),  doàn viên, 

CNVCLD thirc hin k hoch cá nhân v h9c tp và lam theo tu ttrông, do 
dirc, phong cách H ChI Minh và cam kt tu duông, rèn luyn, phn du, "lam 

theo" cii th, thit thc, chü trgng xay drng phong each irng xr, sinh hoat có 

van hóa ti cOng sO Va trong cue)c song. 

4. Hoit de)ng tça darn, on truyên thng, sinh hot chuyên d: 

- T chiirc toa darn, on truyn thOng, v ngun thäm các di tIch ljch si:r, cac 

CG SO cách rnng ph hp vó,i tInE hIrth th\rc t, xoay quanh ne)i dung thirc hin 

chi d närn 2020, nhCtng ne)i  dung theo các tác phthn cüa Chü tch H ChI 

Mirth ye tinh than xây dixng khi di doàn k& toàn dn te)c, xây di.rng Dáng và 

h thông chInh tr trong sch, vffiig rn?nh. 

- V.n de)ng  CNVCLD tharn gia He)i  thi k chuyn b.ng hinh ânh vó'i chü 

dê "Dàng quanh ta". 
5. Thçi'c hin cOng tác so kt, tong kt, giám sat vic hyc tp và lam 

theo tu tu'&ng, do dfrc, phong each Ho Chi Minh 
- V.n de)ng CNVCLD tIch circ tharn gia giám sat vic thrc hin chirc 

trách, nhim v1i cüa de)i  ngü can be),  dãng viên; giám sat d& vOi vic tu dixàng, 

rèn luyn dao  dc 1i sang cüa nguOi dirng du, can be)  chü ch& và can be), 

dángviên. 
- T chi.rc so kt, dánh giá kt qua thrc hin Chi th 05-CT/TW; biêu 

duang nhCrng tp th& cá nhãn thirc hin t hçc tp và lam theo tu tu&ng, dao 
drc, phong each H ChI Mirth dng thOi phê bInh, un n.n nhng nhn thirc và 

hành vi lch lac  trong h9c tp và lam theo. 

III. TO chüc thu'c hiên 
1. Dôi v&i Lien doãn Lao de)ng qun 1: 
- Xây drng, trin khai thirc hin I( hoach tai  c.p qu.n vã huóng dn 

CDCS thuc hiên. 
- T chtrc quán trit các ne)i  dung cüa chuyên d näm 2020 thông qua he)i 

ngh quán trit, các buM sinE. hot k' nim ngày truyn thng, các hoat de)ng 
cüa th chirc Cong doàn; t chüc t9a darn, giao irni, g.p mt nhQng can be), dãng 
viên, doàn viên, cOng nhãn uu tCr; tuyên truyn trên website, bàn tin ciia dan v; 
lng ghép vói sinh hoat van hóa, van ngh, th thao; 
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- T chirc birth xét, biu duong các gu'ong tp th& cá nhân diên hmnh, tiêu 

biu trong h9c tp và 1m theo tu tuâng, dao diic, phong cách I-is ChI Minh và 

tuyên dmmg guo'ng ngui tht, vic t&,.. .và d xut guong biu ducing các cp. 

- Vn dng NVCLD tham dix các bui h9c t.p, hi ngh,... theo ni dung 

k hoch nay và tham gia các ni dung hot dng do Qun üy, Lien doàn Lao 

dng Thành ph t chrc, phát dng. 

2. Di vó'i Ban chp hành Cong toàn co sô trirc thuc, CNVCLD: 

- Thy tInh hInh thirc tin ti doTi vj: tham muu, phi hgp nguà'i s diing 

lao dng th chü'c h9c t.p, quán trit và tuyên truyn chü d näni 2020 trong 

CNVCLD theo các hInh thic phü h9'p. 
- V.n dng CNVCLD tham dir FIi nghj h9c tip, quán trit chü d nãrn 

2020 doLiêndoànLaodngqunitôchüt. 
- Sau khi h9c t.p, nghiCn ciru, mi can b, doàn viên cong doàn, CNVC- 

LD lien h bàn than và d ra phuong huóng, giài pháp phn du, lam theo tu 

tu&ng, dao drc, phong each I-is ChI Minh. 

- Sau h9c t.p, các can b, dàng viên chü dng truyên truyên rng räi trong 

doàn vien cong doàn, ngui lao dng, nguôi than, Nhãn dan nai cu trü v các 

ni dung chuyên d, vn dng doàn viên, ngithi lao dng tIch circ tham gia 

gim sat vic thirc hin cüa can b, dãng viên. 

Báo cáo diih k' (truó'c ngày 20/5 và 20/10), BCII-I cong doàn co so bao 

cáo v Lien doãn Lao dng Qun 1 (thông qua B phn TuyCn giáo) dC tong 
hçTp, báo cáo Qun üy và Lien doàn Lao dng thành phô }-Iô Chi Minh theo quy 
dnh. 

Trên day là k ho.ch to chrc thirc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B ChInh 

tn, v dy rnanh h9c tp và lam theo tu tuOng, dao &irc, phong cách H ChI 

Minh närn 2020 ciia Lien doãn Lao dng qun 1. Ban Thung vit Lien doãn 

Lao dng qun 1 d ngh BCH CDCS quan tarn trin khai thrc hin nghiêm tiic 

và d.t hiu qua. 

J'To'i nhIn: 
- Ban Tuyên giáo LDLD TP "di b/c"; 
- Ban Tuyên giáo Qun üy Qi "di b/c"; 
- Ban Dan van Quan üy Qi "d& b/c"; 
- BCH LDLD Qi "di bitt"; 
- CDCS tr,,rc thuc "d th/hiên"; 
- Lu'u: VP, TG, mail, web. 
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