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Thực hiện Kế hoạch số 2022/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị1, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ2, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy3, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh4 và các văn bản liên quan nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất nhận thức, hành 

động trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; làm cho 

việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức 

nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên. 

2. Góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch; xây dựng đội ngũ đảng 

viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

3. Xác định các nội dung cụ thể để cơ quan, đơn vị thực hiện; làm cơ sở 

xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện theo tiến độ đã 

đề ra. 

4. Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của dân, do dân, vì dân. Triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển 

biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 
1 Chi 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. 
2 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 
3 Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tinh ủy về thực hiện 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; Kế hoạch số 48-KH/TU 

ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

* Kế hoạch số 8817/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



 
 

2 

 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá 

trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Kết 

luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; làm cho 

mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân thấm nhuần 

tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày 

càng phát triển. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên. 

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị. Xây dựng kế hoạch cần chú ý trên các phương diện: học tập, làm theo (nhiệm 

vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá sẽ thực hiện; việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 

khóa XIII); trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và quần chúng (gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương). 

Hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dụng kế 

hoạch và tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân, đăng ký 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tu dưỡng, rèn 

luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn 

chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong 

phong cách làm việc, trách nhiệm nêu gương và trong phong cách lãnh đạo (đối 

với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất 

là với người đứng đầu). 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng/ đơn vị. 

- Thời gian hoàn thành: Kế hoạch năm 2022 hoàn thành vào tháng 3/2022; 

Kế hoạch năm 2023 hoàn thành vào Quý IV năm 2022. 

b) Xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết hiệu quả các khâu 

đột phá; xác định các vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, 

phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TƯ 

ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân 

dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng, đơn vị xác định những vấn đề trọng tâm, các 

khâu đột phá, rà soát những vẩn đề còn hạn chế, sai phạm để có kế hoạch giải 

quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân 

dân, tránh phát sinh thành “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp. 
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- Thời gian hoàn thành: Kế hoạch, báo cáo phương án, kết quả thực hiện 

trong tháng 5/2022. 

c) Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống 

dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng/ đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Chương 

trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tể - xã hội của tỉnh. 

- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ tại các Chương trình hành động trên. 

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

a) Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 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 về trách nhiệm nêu gương, trong 

đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức, 

nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên 

phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi 

trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện tư tưởng vững vàng, 

quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, 

vì 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. Không 

ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về 

nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, 

thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, 

không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự 

phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt 

đấu tranh. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc với phương châm “tỉnh sát xã, 

huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”. 

b) Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xác định nội dung 

thực hiện trách nhiệm nêu gương trong Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm; kết quả thực hiện trách 

nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện Bản đăng ký học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp ủy, 

chi bộ cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm. 

- Cơ quan chủ trì: Các phòng/ đơn vị; đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động. 

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên. 

4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
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Minh 

a) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động, nhất là cho thế hệ trẻ; làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người 

thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của 

đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, 

bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, 

bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập 

thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự 

gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp 

của việc học tập và làm theo Bác. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, 

thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức. 

Thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; trong việc thực 

hiện đạo đức công vụ; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, 

đoàn kết, nhân văn; tiếp tục xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. 

Kết hợp tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều 

hình thức phong phú, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

gắn với đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi 

nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

b) Tổ chức tuyên truyền miệng, tăng cường giới thiệu về nội dung các Chỉ 

thị, Kết luận của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế 

hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm trong 

các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời 

sự. 

c) Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung các Chỉ thị, Kết luận của 

Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND 

tỉnh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, cách thức tổ chức và kết quả thực 

hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về ‘người tốt”, “việc tốt”, những mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền trên 

không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học 

tập, làm theo Bác và nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

d) Kịp thời động viên, khen thưởng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, 

những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập vả làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

e) Chủ động thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương tới Nhân dân. Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất 

để tiếp nhận thông tin, lắng nghe đối thoại với Nhân dân và xử lý những phản ánh, 
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kiến nghị của Nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong đảng viên, công chức, viên chức. 

- Đơn vị chủ trì:các phòng/ đơn vị 

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tâp và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết 

Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách 

nhiệm nêu gương 

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết 

Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách 

nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn 

vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả, thực chất.  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

thực hiện tại cơ quan, đơn vị. 

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên; hàng năm gửi báo cáo việc thực 

hiện về cơ quan có thẩm quyền để theo dõi. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng/ đơn vị thuộc Sở: Triển khai thực hiện Kế hoạch này tại 

phòng/ đơn vị: Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch, báo cáo 

về Văn phòng Sở theo yêu cầu. 

2. Văn phòng Sở: theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch; Báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/8/2022 để tổng hợp, báo 

cáo cơ quan có thẩm quyền vào Quý III năm 2022. 

Yêu cầu các phòng/ đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.  

* Đính kèm Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2022. 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng/ đơn vị (VBĐT); 

- UBND tỉnh (b/c-VBĐT); 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 
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