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KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 07/6/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng
về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh,
xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” giai đoạn 2022 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 1837/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy
ban nhân tỉnh Cao Bằng thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 07/6/2022 của
Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 21KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” giai đoạn 2022 - 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Chủ động xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 147KH/TU ngày 07/6/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1837/KH-UBND ngày 18
tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của
các phòng, đơn vị trong tổ chức thực hiện, đưa phương châm “tự soi, tự sửa” thành
biện pháp trọng tâm tác động sâu rộng, xuyên suốt đến các nhiệm vụ, biện pháp
khác trong công tác xây dưng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong thực
hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX; tạo chuyển biến toàn diện về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu quả hoạt
động của các đơn vị; chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là
những vướng mắc, tồn đọng kéo dài; tự chỉnh đốn, tự đổi mới trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
2. Yêu cầu
Các phòng, đơn vị, công chức, viên chức thực hiện thường xuyên, nghiêm
túc nhiệm vụ “tự soi, tự sửa”, nhất là người đứng đầu các phòng, đơn vị phải nêu
cao tinh thần chủ động thực hiện “tự soi, tự sửa” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
điều hành thực hiện nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau đây:
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1. “Tự soi, tự sửa” trong xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc
1.1. Nội dung
Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của phòng, đơn vị
theo hướng dẫn đổi mới phương pháp, cách thức làm việc, cơ chế vận hành khoa
học, thực chất, đúng nguyên tắc. Tập trung rà soát, xác định rõ sự phù hợp, đồng
bộ, không chồng chéo giữa Quy chế làm việc của cấp ủy và cơ quan; giữa thẩm
quyền trách nhiệm của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của cá nhân; giữa cấp
trên và cấp dưới và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Quy chế đề ra.
Hàng năm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của phòng,
đơn vị mình.
1.2. Trách nhiệm thực hiện
Yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo tổ chức việc tự rà
soát và kiểm tra việc rà soát, bổ sung hoàn thiện Quy chế làm việc.
1.3. Thời gian thực hiện
Các phòng, đơn vị thực hiện tự rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm
việc trong năm 2022 đồng thời báo cáo Lãnh đạo Sở (qua phòng Tổ chức - Pháp
chế) để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2022.
Các phòng, đơn vị kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc thực
hiện thường xuyên hằng năm, bắt đầu từ năm 2023.
2. “Tự soi, tự sửa” trong thực hiện các chương trình trọng tâm, nội
dung đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện Chương
trinhg hành động của tập thể, cá nhân nhiệm kỳ 2020-2025
2.1. Nội dung
Phối hợp với các ngành liên quan tập trung xây dựng các giải pháp góp
phần thực hiện 03 chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các
nội dung đột phá về phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2022-2025; thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, đưa vào nội dung kiểm điểm đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hàng năm theo hướng của Tỉnh ủy, cụ
thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm trong chương trình hành
động tương ứng với chức năng nhiệm vụ của tập thể, vị trí công tác của cá nhân
cần kiểm điểm, đánh giá.
2.2. Đối tượng, quy trình thực hiện
- Đối với tập thể lãnh đạo Sở và cá nhân đồng chí Giám đốc và các đồng chí
Phó Giám đốc Sở.
- Quy trình và thời gian thực hiện: Thực hiện đồng thời với quy trình kiểm
điểm đánh giá chất lượng hàng năm theo Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày
01/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.
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3. “Tự soi, tự sửa” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh
3.1. Nội dung
Các phòng, đơn vị; công chức, viên chức, người lao động xây dựng Kế
hoạch, cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc” và hằng năm trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt
phương châm “tự soi, tự sửa”, có kết quả sản phẩm cụ thể gắn với nội dung đột
phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm;
chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”.
Gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh với xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, nhạy cảm… có tính
chất phức tạp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm.
Đẩy mạnh quán triệt học tập thường xuyên Kết luận số 01-KL/TW, Kết
luận số 21-KL/TW và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “tự soi, tự sửa”,
các Nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đống Đảng, các quy định
nêu gương của Trung ương và Tỉnh ủy (theo Kế hoạch số 119-KH/TU ngày
01/3/2022 của Tỉnh ủy).
3.2. Trách nhiệm, thời gian thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy và các cơ quan có
thẩm quyền cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ đột phá “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi
với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”; triển khai thực hiện nghiêm túc việc
“tự soi, tự sửa” một cách thực chất, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.
Thời gian thực hiện: hằng năm, theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
4. “Tự soi, tự sửa” trong nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và hệ
thống chính trị
4.1. Nội dung
- Tự điều chỉnh nhằm khắc phục hạn chế và đổi mới, nâng cao chất lượng
các cuộc họp của đơn vị theo hướng thực chất, khắc phục tình trạng, nể nang, né
tránh, ngại va chạm, đơn giản tối thiểu thủ tục nghi lễ mang tính hình thức để
dành thời gian thỏa đáng cho việc trao đổi, thảo luận, giải quyết vấn đề.
Gắn “tự soi, tự sửa” với thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hành
chính trong cơ quan, đơn vị; tự rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế trong lề lối,
phương pháp làm việc, tác phong, kỷ luật, kỷ cương công vụ, hiệu suất công việc.
4.2. Trách nhiệm, thời gian thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện những nội dung trên đảm bảo hiệu
quả và phù hợp điều kiện tình hình thực tế của đơn vị.

4
Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2022.
5. “Tự soi, tự sửa” trong công tác cán bộ
5.1. Nội dung
Thực hiện xuyên suốt công tác kiểm điểm “tự soi, tự sửa” với thực hiện
hiệu quả Kế hoạch số 90/KH-SVHTTDL ngày 08/7/2022 của Sở VHTTDL về
thực hiện nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến
lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 –
2025” theo Chương trình số 08-CT/TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng.
Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại người đứng đầu và đánh giá, xếp loại
công chức, viên chức, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá cụ
thể đối với từng vị trí việc làm, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện tổ chức sơ kết đánh giá
hiệu quả và có những giải pháp khắc phục hạn chế.
5.2. Trách nhiệm, thời gian thực hiện
Thủ trưởng các phòng, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên
kiểm tra, theo dõi, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị; theo
hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy
chế đánh giá xếp loại công chức, viên chức tại đơn vị.
Thời gian hoàn thành tháng 10/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thủ trưởng các phòng, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực
hiện đảm bảo hoàn thành nội dung, thời gian đối với từng nhiệm vụ được phân
công và tổ chức thực hiện tại Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá theo
hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực được giao cụ thể hóa nhiệm vụ đột
phá “tự soi, tự sửa” thành các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình
cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện gửi về Sở (qua phòng Tổ chức Pháp chế) trước ngày 01/8/2022 để tổng hợp; định kỳ trước ngày 30 cuối Quý và
trước ngày 15/12 hằng năm báo cáo Sở (qua phòng Tổ chức - Pháp chế) về tiến
độ, kết quả thực hiện và các đề xuất của đơn vị.
2. Phòng Tổ chức - Pháp chế
Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết
quả thực hiện và đề xuất những giải pháp đảm bảo hoàn thành nội dung và thời
gian theo yêu cầu của Kế hoạch; định kỳ hằng quý, hằng năm tổng hợp, báo cáo
cấp có thẩm quyền theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày
07/6/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết
luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt
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sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh, xử lý
nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” giai đoạn 2022 - 2025 của Sở VHTTDL, đề nghị các phòng,
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, TCPC.
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