
 

     

   Kính gửi: 

       - Các sở, ban, ngành; 

       - Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh 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 “Về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; UBND tỉnh yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai 

văn bản này theo Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 22/9/2021 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” toàn khóa vào tháng 10/2021; hoàn thành xây dựng kế hoạch từng 

năm vào quý IV của năm trước đó. 

  2. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành việc xây dựng kế hoạch 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào 

tháng 10/2021; hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm 

trước đó, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi 

công tác khi tổng kết công tác cuối năm.  

3. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật các hướng dẫn của 

Trung ương, của bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy để xây dựng chuyên đề hàng 

năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; bổ 

sung, hoàn thiện hướng dẫn “các hình thức biểu dương khen thưởng và gặp mặt 

các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện 

hành; rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến văn hóa công vụ; tiếp 

tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ 

của cơ quan, tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức 
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thi đua thực hiện văn hóa công sở”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công 

sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. 

4. Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của bộ, ngành Trung 

ương, Tỉnh ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh vào chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, các 

Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy nghề; chú trọng xây 

dựng tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh phù hợp với các cấp học, hướng dẫn tổ chức thực hiện trong các chương 

trình giáo dục chính khóa và ngoại khóa của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 
 

5. Thường xuyên tiến hành thể chế hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, 

Kết luận số 01-KL/TW, nhất là các nội dung liên quan đến kiểm tra, giám sát đối 

với cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm 

tra, giám sát. 

6. Các cơ quan, đơn vị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 vào quý II 

năm 2023; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 vào quý IV năm 2025; kết 

hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; kịp thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh 

(thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp. 

7. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện và triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung văn 

bản này. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện vào quý III hàng năm (riêng năm 

2021 báo cáo vào tháng 11/2021) về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng 

hợp theo quy định. 

Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được 

đăng tải trên trang Thông tin điện tử: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn./. 

 
Nơi nhận :                      
- Như trên;                                                                        

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c) 

- UBKT và các Ban của Tỉnh ủy; 

- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CVP.UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VX5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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