2

3


TỈNH ỦY TUYÊN QUANG
*
Số 81- KH/TU
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 03 năm 2017
KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
-------
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ Công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:
I- TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017; TỔ CHỨC SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW
1- Nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2017
- Nội dung chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2017 theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó tạo ra sự chuyển biến tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cá nhân. 
1.1- Đối với cấp tỉnh
- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2017 trong tháng 3/2017.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Báo cáo viên: Mời Báo cáo viên Trung ương.
- Thành phần: Theo Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1.2- Cấp huyện và cơ sở
- Thời gian: Trong quý I/2017.
- Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện
- Căn cứ kế hoạch của tỉnh, cấp ủy cấp huyện và cơ sở triển khai tới cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức.
2- Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
	- Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hoàn thành trong tháng 4/2017.
	- Đối với cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị: Đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (tháng 5/2017) hoặc gắn với ngày kỷ niệm của cơ quan, đơn vị. 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá và biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II- THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỘT PHÁ NĂM 2017
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan cấp tỉnh
- Xây dựng kế hoạch năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.
- Bám sát nội dung đột phá năm 2017 của tỉnh để chủ động đề ra nội dung đột phá của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung thực, trách nhiệm, kỷ cương; tạo dựng bộ máy cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.
- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất về nhận thức, tăng cường sự giám sát và kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng về trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh	
- Xây dựng kế hoạch cụ thể và giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng liên quan triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ứng xử có văn hóa, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.
          - Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân vi phạm, lạm dụng trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
3- Các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan, ban ngành có bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Phân công cán bộ, phóng viên theo dõi, đưa tin tuyên truyền về học tập chuyên đề năm 2017, việc đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.
- Tuyên truyền sâu rộng về nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân hiểu rõ và chung sức hành động. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
4- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. 
- Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân; tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhân:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (Báo cáo) 
- Văn phòng TW Đảng
- Ban Tuyên giáo TW Đảng
- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
- Các huyện ủy, thành uỷ, ĐUTT Tỉnh uỷ
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
- Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU
- Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Thắng


