
LIEN DOAN LAO DQNG TP. HO CHI MINH CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 
THANH PHO THU D1C 

S6Io2/KH-LDLD TP. Thi £hc, ngày 2/ tháng  /1  nám 2022 

KE HO3CH 
Thirc hin Kêt 1un s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trl v tiêp 

tc thirc hin Chi th! 05 v "Day minh hçc tp và lam theo tir tu'&ng, do 
dfrc, phong each H Chi Minh" trong CNVCLD, giai don 202 1-2026 

Can cir K hoach s6 05/KH-LDLD ngày 22/01/2022 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành phô H ChI Minh v& "Thrc hin Kt lun s 0 1-KL/TW ngày 18/5/2021 
cüa B ChInh trj v tip tiic thrc hin Chi thj s 05 v "Day manh  h9c tp Va lam 
theo tu tu&ng, dao  dirc, phong each H ChI Minh" trong CNVCLD, giai doan 
202 1-2026, Ban Thuäng vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc triên khai K 
hoach thre hin nhi.r sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 

1. Muc dIch: 

Mçic dIch tao  sir thng nht v nh.n thirc và sr chuyn bin rO rt v hành 
dng cüa h thng Cong doàn thành ph Thu Due, cüa can b, doàn viên, ngi.thi 
lao dng trong hçc tp và lam theo tu tuâng, dao  thirc, phong cách H ChI Minh, 
lam cho vic hçc tp và lam theo Bác tth thành nhu cu tr than, thung xuyên, là 
dng hrc süc manh  to ion d doàn viên, ngu?i lao dng phát huy ni hrc, vuqt mi 
khó khän, thi'r thách, nãng dng, sang tao  thirc hin th&ng li Nghj quyt Dai  hi 
Dãng các cp, Nghj quyt Dai  hi Cong doàn Vit Nam. 

2.Yêu cu: 

Cong doàn Co sO barn sat Kt lun s 01 và các van bàn cüa Lien doàn Lao 
dtng thành ph Thu Dirc d xay dirng k hoach  gn vOi vic thirc hin nghj quyt 
Dai hi Dâng b các c.p và các mi1c tiêu, nhim vii chInh trj cüa don vj; xác djnh 
rô vai trô, trách nhim, ni dung, phucing thrc, thOi gian thrc hin, tao  du n th 
chirc Cong doàn h9c tp và lam theo Bác; trit d kh&c phiic bnh hInh thirc; tao 
buOc chuyn bin tIch circ, manh  me trong h9c tap, lam theo Bác và thrc hin 
vic nêu guong cüa can b, doàn viên Cong ctoàn, ngtrOi lao dng, nhAt là nguOi 
dung du các cp Cong doàn. 

II. NQI DUNG THU'C HIN: 

1. Tip tiic nãng cao nhn thuc cho iloàn viên, ngtrô'i lao dng ye ni 
dung giá trj Va ' nghia to l&n cüa tir tu'&ng, do dfrc, phong each Ho ChI 
Minh 
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- DM mâi ni dung, phuong thrc, hInh thirc tuyên truyn d tu tu&ng, dao 
dirc, phong each H ChI Minh th.m sâu vào di sang cüa doàn viên, ngui lao 
dng, th.t sir tth thành nn tang tinh thn vItng chic cUa dôi sng xã hi, gop phn 
xay drng và phát trin van hóa con ngui Vit Nam, bM d.p tinh thin yêu nuâc, 
chI tir hrc, tir cuông dan tc, khát v9ng phát trin dt nithc phn vinh, hanh  phñc. 

- Phãi xác djnh h9c tp và lam theo tu tuâng, dto due, phong each H ChI 
Minh là nhim vi quan tr9ng trong cong tác giáo diic chInh trj, tu tu&ng, dao  dirc, 
1éi sng cho doàn viên, ngi.thi lao dng là ni dung quan trQng xay drng t chirc 
Cong doàn vftng mjnh. 

- Dy manh  vic tuyên truyn v kt qua thirc hin Chi thj s 05 và Kt lun 
s6 01; v gi.rcng "ngithi tht, vic tp th, cá nhân din hInh tiêu biu trong 
h9c tQLp và lam theo Bác, d.c bit là sir guong mu cüa ngui dung d.u, thñ 
tru&ng cci quan, don vj trong h thng Cong doàn d lan tOa nghTa, giá trj cao 
dçp cüa vic hçc tp và lam theo Bác tao  s1r doàn kt, thng nht trong toàn h 
thng Cong doàn, trong doàn viên, ngui lao dng. Phê bInh, un nn nhng nhtn 
thüc lch lac,  thiu guong mu, nói không di dôi vâi lam, beth  hInh thirc, thành 
tIch; du tranh phãn bác các thông tin xu dec,  quan dim sai trái cüa các th lirc 
thu djch, phân dng, co hi chInh trj. 

- Lam t& cong tác nghiên cuu, hçc tsp, quán trit, tuyên truyn v ni dung, 
giá trj và nghTa to 1n cüa tu tu&ng, dao  düc, phong cách H Chi Minh theo 
hrn9ng dn cüa Lien doàn Lao dng Thành ph a các cp Cong doàn, doàn viên, 
ngu?i lao dng, lam cho mi doàn viên, nguai lao dng thm nhun tu tuâng, dao 
dirc, phong each cña Bác, phát huy chI tir lirc, tir cuang và khát v9ng phát triên 
dt nuac phn vinh, hanh  phüc. 

- Nghiên ciru c1i the hóa chuyên d toàn khóa thành chuyên d hang nàm gn 
vOi thrc hin thim vii chInh trj cüa ngành, dia  phuong và hithng dn các cp 
Cong doàn trirc thuc thrc hin. 

2. Tài 1iu, tir 1iu hçc tp và lam theo Bác: 

- Can cü tài lieu huóng dn cüa c.p trên, Lien doân Lao dng thành ph Thu 
Due tng hçip và tuyên truyn tài lieu, tu lieu  phvc vi vic h9c tp và lam theo 
Bác den CDCS. 

- Dy manh  irng diing cong ngh thông tin, däng tâi tài lieu, tu lieu trên các 
kênh truyn thông cüa h thng Cong doàn d ph bin, lan tOa dn tmg doàn 
viên Cong doàn, ngui lao dng. Xây drng thu vin din tü trên website Lien 
doàn Lao dng Thành phi. 

3. Kt hqp cht chê giü'a hçc tp và lam theo tir ttrO'ng, do dfrc, phong 
each Ho ChI Minh: 
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- Dua vic h9c tp và lam theo tu tt.râng, do diic, phong cách H ChI Minh 
vào chucmg trInh, k hoch hành dng thirc hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa 
Dàng, gn vci Nghj quyt s 02-NQ/TW ngày 12/6/202 1 cüa B ChInh tn "Vi di 
mOi t, chirc và hoot dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mdi", Nghj 
quyt Di hi Cong doàn Vit Nam; gn vâi trin khai thrc hin Quy djnh s 08-
QDI ngày 25/10/20 18 cüa Ban Chp hành Trung ucing Dãng khóa XII quy djnh 
trách nhim nêu gucing cüa can b, dãng viên; QuyM djnh s 21 7-QD/TW ngày 
12/12/2013 cüa B ChInh trj khóa XI v vic ban hành Quy ch giám sat và phän 
bin xã hi cüa M.t trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hi, Quyt djnh s 
218-QD/TW ngây 12/12/20 13 cüa B ChInh trj quy djnh ye vic Mt trn To quôc 
và các doàn th chInh trj - xã hi và Nhân dan tham gia gop xây dirng Dãng, xây 
drng chInh quyn, Quy djnh s 124-QD/TW ngày 02/02/20 18 cüa Ban BI thu 
khóa XII v giám sat cüa Mt tr.n T quc Vit Nam, các t chirc chInh trj - xã 
hi và Nhân dan di vol vic tu duong, rén luyn do dirc, li sng cüa nguäi 
di.'rng dAu, can b chü ch& và can b dãng viên; gn vOi nhim vii "Cong doàn là 
phài cãi thin dOi sng cong nhân, nâng cao dàci sng vt cht, van hóa cüa giai 
c.p cOng nhân..."; gn vOl thirc hin các phong trâo thi dua yêu nuOc. Kt qua 
thrc hin k hoch hçc t.p và lam theo tu tu&ng, do düc, phong cách H ChI 
Minh phãi duqc th hin bang các san phm ciii the, duçic xem là mt tiêu chI dê 
dánh giá, xp loi can b, doàn viên, t chOc Cong doàn h&ng nãm. 

- Cong doàn Ca sO tp trung thirc hin các bin pháp nâng cao hiu qua h9c 
tp và lam theo tu tuOng, do dirc, phong cách H ChI Minb; xác djnh nhüng ni 
dung trQng tam dt phá, ch9n mt s vn d bOc xüc, ni cm ti co quan, dja 
phuang, don vj d bàn bin pháp kh.c phiic, to chuyn bin mnh me trong nhn 
thirc và hành dng cüa doàn viên COng doàn, ngizOi lao dng nhm phát buy cao 
nh.t chI tir 1ic, t11 cu&ng và khát vQng cng hin vi sir phát trin cüa dja phucing, 
co quan, don vj. 

4. Thtyc hin trách nhim nêu gtro'ng, thi dua trong hQc tip, lao dng, 
cong tác cüa can b, doàn viên, ngtrôi lao dng trong hçc tp và lam theo tir 
tu'&ng, do dfrc, phong cách H1i ChI Minh: 

4.1 Diii vôi can b3 Cong doàn là ngithi dá'ng du, dàng viên, cong chác: 

- Thrc hin trách nhim nêu guang trong h9c tp và lam theo tu tuOng, do 
dirc, phong cách H ChI Minh gin vOi vic thirc hin các quy djnh cüa Dãng ye 
trách nhim nêu guang, trong do d cao vai trO tin phong, guang mu cüa can b 
dãng viên, cOng chi'rc, nht là ngi.thi drng du. 

- Khng djnh tInh tiên phong, guang mu "trên truOc, duOi sau", "trong 
truOc, ngoài sau", "Dãng viên di tri.xOc, lang nuOc theo sau"; th hin tu tuOng 
vüng yang, quan dim dUng din, ch.p hành nghiêm duOng li, chU truo'ng, chInh 
sách pháp 1u.t cUa Dàng và Nhà nuOc; dam nghi, dam lam, darn chju trách nhim; 
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chI tu 1irc, t1r cuYng, khát v9ng phát trin dt nithc phn vinh, hanh  phüc; trung 
thành vâi Dâng, ch d và t chirc Cong doàn; phiing sr T quc, ton tr9ng và tQn 
tlly phiic vu Nhân dan, lien h chat chê vOi Nhân dan, 1ng nghe kiên và chju sir 
giám sat cüa Nhân dan. 

- Co phong cách lãnh do vâ lam vic khoa hçc, dan chü, sâu sat thirc tin, 
th.t sr là hat  nhân doàn k&t, quy tii, tao  dng hrc và phát huy tn tu tp th; luôn 
giI vUng nguyen t&c tp trung dan chü, khách quan, toàn din, cong tam, cong 
khai, minh bach,  chInh xác, chng cic b dja phucing, be phãi, igi Ich nhóm; có 
np s6ng lành manh,  trung thirc, cn, kim, hem chInh, chI cong vô tu. 

4.2 Dñi vói viên ch&c: 

- Thirc hin trách nhim nêu gucrng trong h9c tp và lam theo tu tuing, dao 
dirc, phong cách H ChI Minh g&n v6i chip hành dithng li, chü truang cüa Dàng, 
chInh sách, pháp lut cüa Nhà nthc. 

- Co li sng lành manh,  trung thirc, guang mu, can, kim, hem, chInh, chI 
cong vO tu; có thrc t cht'rc k' lut và trách nhim trong hoat  dng ngh nghip, 
yêu thuang, chia sé và thu hiu di tugng ph%ic vi; thirc hin nghiêm các quy 
djnh, ni quy, quy ch lam vic cüa dan vj sir nghip cOng lap;  git gin và bão v 
cta công, sr d1ing hiu qua tit kim tài san dugc giao. 

- Tu duông, rèn luyn dao  due ngh nghip, không ngl'xng h9c tap,  nâng cao 
trInh d, di mói, sang tao;  thçrc hin quy t.c üng xü cüa viên chüc. TIch circ tham 
gia các phong trào thi dua, các cuc 4n dng do ngành, dja phwing phát dng; 
luôn di mói phong each, thai d phiic vii hithng tói sir hài lông cüa di tucmg 
phiic vii. 

4.3 DEi vái cong nhân lao d3ng: 

- Thrc hin trách nhim neu guang trong h9c tp và lam theo tu tung dao 
di'rc phong cách H ChI Minh gn vi chp hânh chü truang, duô'ng li cüa Dáng, 
chInh sách pháp lu.t cüa Nba nithc. 

- Thu?ing xuyên h9c tp nâng cao trInh d mçi mat, nâng cao bàn linh chInh 
trj, giác ng giai cp, rèn luyn thüc, tác phong cOng nghip, ch.p hành pháp 
lut và k lut lao dng. 

- Chñ dng, tIch crc tham gia lao dng san xu.t, kinh doanh, gn vói phong 
trâo thi dua "Lao dng giOi - Lao dng sang tao"  và các phong trào thi dua khác, 
không ngmg di mOi, sang tao,  iimg diing tin b khoa h9c, cong ngh vào san 
xut, kinh doanh. 

A A S A A A 5. Xay dirng cac mo hinh, dien hinh, hoit dQng tieu bieu ye hQc tip va 
lam theo tir tuöng, dio dfrc, phong cách H ChI Minh trong doàn viên, ngu'ôi 
lao dng. 

Xây drng các mO hInh, din hinh, hoat  dng tieu biu v h9c ttp và ham theo 
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tu tuâng, dao  dirc, phong cách H ChI Minh có süc lan tôa manh  m và di vào 
chiu sau, tth thãnh hoat dng thrc chit cüa Cong doàn vi doàn viên, nguôi lao 
dng và xây drng th chüc Cong doãn vtng mtnh phü hqp vi trng di tuçing 
doàn viên a các cp Cong doàn nhu: thirc hin các giái pháp dt phá trong cong 
tác cãi each hành chInh, rèn luyn dao  dirc cUa nguäi can b Nhà nuOc, xây drng 
li sang lành manh,  xây drng nguai can b cong chirc "Trung thành, sang t?o,  tn 
tlly, guong mu", thirc hành ti& kim, chng lang phi, di mOi sang tao.  .trong 
cOng chüc, vien chüc hoc các mô hInh, din hInh trong cong nhân lao dng; nâng 
cao dyi sng 4t ch.t, tinh thin cho cong nhân; xay dirng các thit ch Cong doàn, 
gop phn tháo g nhU'ng v.n d birc xüc v nhà a, nhà tré, noi sinh hoat van boa 
cho doàn viên, ngu?i lao dng; mô hInh h9c tp sut cRii nâng cao trInh d moi 
mat cho doàn vien, nguôi lao dng, lao dng sang tao,  ing diing tin b khoa h9c, 
cOng ngh vào san xut, näng sut cao — cht 1ung t&; xây drng quan h lao 
dng hài hàa, n djnh và tin b; mô hInh d6i thoai, thucing luçrng và k thôa tthc 
lao dng tp th Co igi cho doàn viên, nguai lao dng. 

• A 'A 6. To chtrc so' ket, tong ket thuc hiçn Chi th1 05, Ket 1un 01; bieu dtro'ng, 
khen thtr&ng, lan toã các diên hlnh tiên tiên 

- T6 cht'rc so kt, tng kt dánh giá vic thirc hin Chi thj 05, Kt lun 01, 
lam rö nhü'ng k& qua dat  duqc,  han  ch và nguyen nhân, rOt ra bài h9c kinh 
nghim, d xut phuong huàng, nhim vi và giài pháp nhm nâng cao chat luqng, 
hiu qua hçc tp và lam theo tu tuang, dao  dtrc, phong each H ChI Minh; khen 
thuang, biu duong, dng viên kjp thai nhüng mô hInh hay, các din hInh tiên 
tin, thm guong tiêu biu. 

- Can cü vào K hoach cüa Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh, vâ 
Lien doàn Lao dng thành ph ThO Düc th chirc biu duong, khen thuâng t.p th& 
ca nhan có thành tIch xut sc trong hpc tp và lam theo tu tu&ng, dao  drc, phong 
each H ChI Minh. H&ng näm, chO trQng khen thuâng nguai dang trirc tip lao 
dng san xu.t, cong tác, h9c tp và các tp th nhö. 

- T churc so kt thirc hin Kt lun s 01 hng nàm; tng kt 10 näm thrc 
hin Chi thj s 05 và 05 näm thirc hin K& 1un s 01 (co IcE hogch riêng); k& 
hqp biu duong nhUng t.p th, Ca nhân tiêu biu, XUtt sc trong hçc ttp và lam 
theo tu tuâng, dao  dic, phong cách H ChI Minh. 

IlL TO CH1C THçC HIN 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dfrc: 

- H&ng näm can ci'r Htrâng dn cOa thành Oy Thu Due và Lien doàn Lao dng 
Thành ph H ChI Minh xay dimg và ban hành Huâng dn to chüc thrc hin và 
tri&n khai dn cong doàn co so. 

- ThuOng xuyen th chirc phong trão thi dua và phát dng toàn th doàn viên 
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cong doàn, ngithi lao dng tham gia các phong trào thi dua hçc tp vâ lam theo 
tm giiong tu tiRing, dao  d(ic, phong each H ChI Minh. 

- T chüc da dng hóa các ho.t dng tuyên truyn thông qua các phiicmg tin 
thông tin di chñng. Lien h tài lieu tuyên truyn, däng tãi trên các trang thông tin 
cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due, phi hçip Van phông Lien doàn Lao 
dng Thành ph ma chuyên trang h9c tp và lam theo tm gxong dao  drc, phong 
each H ChI Minh. 

- Dnh kr  t chirc tuyên throng giicing din hInh hçc tp và lam theo tm 
guong do dirc, phong each H ChI Minh hang näm 

- Kiêm tra, giám sat CDCS vic trin khai và thirc hin Chi thj s 05, Kt 
luân so 01. 

2. Cong doàn co sr trrc thuc: 

- Hang näm, xây dirng k hoach thirc hin phü hqp vOi tInh hlnh thirc t cüa 
don vi,  t chüc so k&, bInh xét, biu duong, khen thithng các tp th& cá nhân tiéu 
biu có thành tIch ni bat  trong vic thirc hin Chi thj s 05 bào dam bInh xét cong 
khai, thuyt phc và gui h so d nghj Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc 
xem xét khen thiRmg. Dam bão cong tác báo cáo k& qua djnh kj' ngày 05 tháng 5 
hang nãrn. (thông qua B phn Tuyên giáo). 

- ThiRing xuyên dOn dc, kim tra, giám sat vic thrc hin Chi thj s 05, Kt 
luan s 01 gn vâi thrc hin các nghj quy& Trung uong v xây drng, chinh dn 
Dáng và các quy djth cüa Dãng v trách nhim nêu gt.rong nh&m cãnh tinh, cânh 
báo, phát hin tir sOm, kjp thai ngän chn vi phm k' luat  Dàng, pháp luat  cüa 
Nhà nixOc di vai can b, dàng viên, doàn viôn, ngithi lao dng t?i  don vj. 

- Kjp thai phát hin, bi duOng, tuyên truyn, nhân rng nh&ng din hInh tiêu 
biu thirc hin tt vic h9c tp và lam theo tu tuang, do due, phong cách H ChI 
Minh; 

Trên day là K hoch thrc hin Kt luan s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa 
B ChInh trj v tip tic thrc hin Chi thj 05 v "Day mnh hçc tp và lam theo tu 
tuâng, dao  due, phong each H ChI Minh" trong cong nhãn, vien chuc, Lao dng 
giai doan 202 1-2026 cüa Ban ThiRing v11 Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due. 
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