
ĐẢNG BỘ TP HẢI PHÒNG 
QUẬN UỶ KIẾN AN  

* 
Số 1399-CV/QU 

V/v sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến  
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 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Kiến An, ngày 27 tháng 02 năm 2023 

 

 

 
 

      Kính gửi: - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy,  
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/QU, ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ  
Quận 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 của Bộ Chính trị khóa 
XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”                     
năm 2023 tại Đảng bộ quận, Công văn số 1313-CV/BTGTU, ngày 16/02/2023                
của Ban Tuyên giáo Thành ủy về sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện 
Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực 
thuộc Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận thực hiện 
một số nội dung sau: 

I. Về sơ kết triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị  

- Các đơn vị xây dựng báo cáo sơ kết gửi về Ban Thường vụ Quận ủy                        
(qua Ban tuyên giáo Quận ủy) trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp xây dựng báo 
cáo sơ kết cấp quận. 

- Nội dung báo cáo (theo đề cương Báo cáo gửi kèm). 

 Ghi chú: Để việc tổng hợp báo cáo được thuận lợi, đề nghị đơn vị gửi trước 
bản word qua hộp thư công vụ phamthithuyhang@haiphong.gov.vn để tổng hợp) 

II. Về đề xuất thành phố, quận biểu dương, khen thưởng tập thể,                     
cá nhân điển hình năm 2022 

1. Đề nghị biểu dương, khen thưởng ở cấp thành phố 

1.1. Số lượng:  

Thực hiện theo Công văn số 1313-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy 
(theo chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố, Đảng bộ quận Kiến An được lựa chọn                
01 tập thể, 02 cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng cấp thành phố). 

1.2. Đối tượng, tiêu chuẩn: Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 
28/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố “Về việc 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” (có Kế hoạch gửi kèm). 
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1.3. Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng (03 bộ) gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thường trực cấp ủy và xác nhận của cơ 
quan ngành dọc cấp trên (nếu có); 

- Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp; 

- Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp ủy cơ sở (theo quy định tại mẫu 07 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng); các minh chứng có liên quan 
kèm theo. 

+ Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

+ Cá nhân có bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2022. 

+ Các quyết định công nhận: 

Đối với tập thể: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; chi bộ, 
đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.  

Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2022; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

+ Danh sách trích ngang (họ và tên, chức danh, đơn vị, tóm tắt thành tích, số 
điện thoại liên lạc). 

2. Đề nghị biểu dương khen thưởng cấp quận 

2.1. Số lượng 

- Các đảng bộ trực thuộc Quận ủy: mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể, 01-02            
cá nhân. 

- Các chi bộ trực thuộc Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội quận: mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân.  

2.2. Đối tượng, tiêu chuẩn:  

Thực hiện theo Kế hoạch số: 95/KH-UBND, ngày 17/5/2022 của Ủy ban 
nhân dân quận về việc 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 (có Kế hoạch gửi kèm). 

2.3. Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng (02 bộ) 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thường trực cấp ủy và xác nhận của cơ 
quan ngành dọc cấp trên (nếu có); 

- Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp ủy cơ sở (theo quy định tại mẫu 07 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng); 
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- Danh sách trích ngang (họ và tên, chức danh, đơn vị, tóm tắt thành tích,                 
số điện thoại liên lạc); 

- Các minh chứng kèm theo. 

(Các đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy để đề xuất khen thưởng). 

3. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Thời gian: Từ ngày 20 đến hết ngày 31/3/2023 (sau ngày 31/3/2023, đơn vị 
nào không gửi danh sách, hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng xem như đơn vị 
đó không có điển hình tiên tiến).  

- Nơi tiếp nhận: Ban Tuyên giáo Quận ủy (qua đồng chí Phạm Thị           
Thúy Hằng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. Số điện thoại: 0968.054.236. 
Để thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị đơn vị gửi bản word Tờ trình, danh sách 
trích ngang, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể và cá nhân, đề 
nghị gửi qua địa chỉ thư công vụ: phamthithuyhang@haiphong.gov.vn)  

Căn cứ các quy định, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, 
đơn vị chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các thủ tục đề nghị quận, thành phố biểu dương, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo      
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

Hình thức tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến do các 
cấp ủy chủ động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; 
đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Hoàn thành trong tháng 5/2023. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.  
 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Quận ủy,  
- Ủy ban nhân dân quận, 
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 
- Như trên, 
- Các Ban XD Đảng, Văn phòng Quận ủy,  
- Phòng Nội vụ quận,  
- Lưu VPQU. 

 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Thắng 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 
(Ban hành kèm theo Công văn số 1399-CV/QU, ngày 27/02/2023  

của Ban Thường vụ Quận ủy) 
----- 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị (việc ban hành các 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, công tác kiểm tra, giám sát...). 

2. Vai trò trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

3. Những giải pháp trọng tâm được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo ... 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ  

1. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề toàn 
khóa và chuyên đề năm 2022, 2023 (nêu điểm mới, sáng tạo). 

2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị. 

3. Những kết quả nổi bật, những mô hình, cách làm sáng tạo, những tập thể, 
cá nhân tiêu biểu điển hình trong thực hiện Chỉ thị. 

4. Việc 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 số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của                      
Bộ Chính trị khóa XII Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện  Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII); nhất là việc xác định nội dung, giải pháp  đột phá, việc 
xử lý, giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi cộm đặt ra sau kiểm điểm theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung 
ương 4 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 hoá”                
(nêu số liệu cụ thể). 

5. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;                
các tấm gương, mô hình điển hình.  
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6. Kết quả triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,                  
phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước. 

7. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo Chỉ thị số 05. 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP, 
NGUYÊN NHÂN 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
TRONG NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 

 Xác định nội dung nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển 
biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị 
quyết Trung ương 4 (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 
hoá” tại địa phương, đơn vị. 

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (VỚI TRUNG ƯƠNG, THÀNH UỶ, 
QUẬN ỦY) 
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