
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:    /KH-SNgV Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

 Học tập, nghiên cứu 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, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ  

 năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy về Học 

tập, nghiên cứu 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, đảng viên có đạo đức 

cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới” và Công văn số 91-CV/BCSĐ ngày 11/4/2022 của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 11/3/2022 của Tỉnh 

ủy;  trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch 

triển khai như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong 

sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời hiểu 

rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết 

đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. 

  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên; tạo chuyển 

biến rõ nét, tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết tiếp tục 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển 

hóa”. 

 2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

và kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện. Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn 

những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhân tố tích cực trong các phong trào 

thi đua, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan để kịp thời biểu dương, khen thưởng, 
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nhân rộng, tạo động lực phấn đấu. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong 

những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức 

đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2022. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 - Mỗi tập thể, cá nhân phải tự xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ vai trò, 

trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện các nhiệm vụ đề ra 

trong Kế hoạch chung của cả cơ quan, đơn vị. 

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện 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, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng 

lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” 

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức 

cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới”. 

- Thời gian: Đã hoàn thành. 

- Báo cáo viên: Do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt. 

2. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào 

sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại Chi bộ, cơ quan, đơn vị 

- Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề cần quán triệt, 

nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận, Quy 

định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XIII); tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự 

sửa”. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có đạo đức cách 

mạng trong sáng, đủ năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2022, Chi bộ xác định nội dung và tổ 

chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hằng quý để thảo luận, liên hệ và đề ra 

giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo” Bác và thực hiện trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không 

đi đôi với làm; nói một đằng, làm một nẻo; nói nhiều, làm ít; kiên quyết đấu 

tranh chống chủ nghĩa cá nhân; 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”. 
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 3. Đăng ký và triển khai thực hiện mô hình điển hình tiêu biểu học tập, 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 

Tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan văn hóa, công sở văn 

minh” nhằm xây dựng tập thể Chi bộ và cơ quan Sở Ngoại vụ thành đơn vị kiểu 

mẫu thực hiện văn hóa, văn minh công sở; duy trì tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; có phương pháp, giải pháp cải tiến mới, sáng tạo nâng cao 

hiệu quả công tác và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân… Cơ quan đạt tiêu 

chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, được cấp trên đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức đảng, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Phấn đấu và xây dựng  “Mô hình các tổ chức đoàn thể tiêu biểu” gồm các 

tổ chức Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên trong cơ quan có sự sáng tạo trong 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện tốt đường lối, chính sách 

pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

 4. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và 

hành động của đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận 

cahính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân trong việc học 

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

cao trình độ phục vụ công việc chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

 5. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt chuyên 

đề quán triệt, triển khai Đề án "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác ngoại 

giao kinh tế tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025" và Tuyên truyền, thi đua phấn 

đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2022. 

 6. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức 

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

 - Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực 

hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò 

tiền phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng 

đầu cơ quan. 

 - Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị phải thể hiện rõ 

tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân; có phong cách lãnh đạo 

khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động 

lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách 

quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa 

phương, bè phái trong công tác cán bộ. 

 - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu 
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gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo 

kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào 

dịp tổng kết cuối năm.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm quán triệt, tổ chức triển khai Kế hoạch này.  

 2. Văn phòng Sở thực hiện chế độ Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022 trước 

ngày 05/6/2022 và Báo cáo tổng kết năm 2022 trước ngày 30/11/2022 về Sở Nội 

vụ theo quy định. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) ; 

- Sở Nội vụ ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV ; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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