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Số SÌ5Ỷ -KH/TU

Quảng Ninh, ngày/17 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kết luận số 0I-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 "về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 0ỉ-KL/TW); Kết luận số
21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 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"; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày
25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm
2022; Chi thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021, Ke hoạch 101-KH/TU ngày 19/10/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021
của Bộ Chính trị;
'
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về
những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 "Xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy
tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". Xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền,
cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
2. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về
tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp,
nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ
quan, đơn vị; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Gắn
việc học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các
nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán
bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung
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ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung giải quyết
triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ; góp phần 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 lần thứ XV.
3. Việc tổ chức thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả; cụ thể, sâu sát trong
chỉ đạo, thực hiện; tránh qua loa, hình thức, mắc bệnh thành tích. Tập trung làm
tốt ba khâu: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là
cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo tinh thần Kết luận số
01-KL/T w.
II. NỘI
HIỆN
• DUNG THựC
•
•
Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương
mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".
1. Tổ chức học tập, quán triệt
1.1. Tẻ chức đợt sinh hoạt chỉnh trị học tập, nghiên cữu chuyên đề
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hướng dẫn triển khai học tập quán
triệt, chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt
chính trị; biên soạn tài liệu học tập. Thời gian: trong quỷ 1/2022.
- Cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương
mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thời gian: trong quý

11/2022.
1.2. Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chuyên đề hằng
quỷ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị
Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, chi bộ, cơ quan, đơn vị xác định,
lựa chọn nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề hằng quý (quý III, quý IV) để
thảo luận, trao đổi, liên hệ, vận dụng thực tiễn, đề ra giải pháp thực hiện.
2. Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chuyên đề năm 2022
•

•

•

o

•

•

%J

2.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; rèn
luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên
- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa" nhằm triển khai thực
hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ
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đạo đưa nội dung Ket luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và
những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh
hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị... để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề
ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực. Phát
huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và
triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh
vực do mình phụ trách.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính
trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thời gian: ừong qưỷ1/2022.
- Chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu
gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là
cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao
càng phải tiên phong, gương mẫu; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ
chức đảng.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu bổ sung, sửa đổi Quy định số 04QĐ/TƯ ngày 6/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn
phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối
với cán bộ, đảng viên theo hướng cập nhật, cụ thể hóa Quy định số 37-QĐ/TW
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không
được làm để tạo cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức rèn
luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước
Đảng và Nhân dân; tham mưu ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
xây dựng văn hóa trong Đảng. Thòi gian: trong quý 11/2022.
.
- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện phẩm chất lối
sống, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa nội dung chuyên
đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh vào trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức cho cán bộ, đảng viên tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và hệ thống
các trung tâm chính trị cấp huyện. Thời gian: trong năm 2022.
- Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu
phải là tấm gương về đạo đức, lối sống; luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu,
phẩm giá, lòng tự trọng, danh dự của người đảng viên; nêu cao bổn phận, trách
nhiệm của người đảng viên trong công tác và cuộc sống; nêu gương thực hiện các
quy định, kết luận, nghị quyết của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiêm
túc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm
theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường
xuyên "tự soi, tự sửa", "tự răn, tự rèn" để không ngừng hoàn thiện bản thân.
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2.2. Tập trung xây dựng đội ngũ cản bộ, đảng viên thật sự tiên phong,
gương mẫu, đủ phấm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
- Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW ngày
19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 228-KH/TU ngày
29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dụng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
cấp ủy cấp huyện quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
Giao Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu
xây dựng và triển khai Đe án "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ
thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030". Thời gian: trong
năm 2022.
- Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao; chú trọng tuyển dụng thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội,
cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, nhất là về khoa học - công nghệ để tạo
nguồn bổ sung cán bộ chiến lược cho Đảng và hệ thống chính trị.
Giao Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh xây dụng và triển khai Đe án
"Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân
tộc thiểu số"; "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; cán bộ chuyên môn sâu
tham mưu trực tiếp tại các cơ quan chuyên môn, giúp việc của cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp"; Đề án "Phát
triển giáo dục và đàồ tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đinh hướng đến 2030". Thời gian: trong
năm 2022.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là
công tác quản lý, đánh giá cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác
đánh giá cán bộ khách quan và chính xác theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa
chiều, có tiêu chí gắn với sản phẩm cụ thể; việc đánh giá chất lượng, xếp loại cá
nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, địa phưong, cơ quan,
đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế đối với những cán bộ có một
trong các biểu hiện năng lực hạn chế; làm việc cầm chừng, hiệu quả công tác thấp,
không có sản phẩm cụ thể; uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ,
hết thời hạn bổ nhiệm.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu: sửa đổi, bổ sung Quy định số 288QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phân cấp quản lý cán bộ
và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; xây dựng Quy định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp
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đồng trong hệ thống chính trị của tỉnh; cụ thể hóa Quy định số 41-QĐ/TW ngày
03/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương "về việc miễn nhiệm, từ chức đối với
cán bộ". Thời gian: trong quỷ 11/2022.
- Cụ thể hóa và thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng
động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lơi ích
chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị để tiếp tục giữ
vững đà đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương
đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động trước hết và trên hết là
trong tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là ở các
cơ quan quản lý nhà nước.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết
luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị. Thời gian: ừ-ong quỷ 1/2022.
- Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả việc thực hiện các chủ trương mới về
công tác cán bộ (thi tuyển cán bộ, bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã đồng thời là chủ
tịch Uỷ ban nhân dân, bí thư cấp ủy không phải người địa phương, kiêm nhiệm
chức danh...) và mở rộng thực hiện đối với các mô hình khác khi có chỉ đạo,
hướng dẫn của Trung ương (người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy
hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy
giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của
mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn
nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của
mình...).
.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cán bộ, đảng viên có biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";
chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống
của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được
làm, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản
lý. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham
nhũng, tiêu cực, lãng phí; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người
dân và doanh nghiệp tại địa phương, ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý, kỷ luật
nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nhân rộng gương điển hình tiên
tiến trong "Học yà làm theo Bác"
- Tăng cường công tác chỉ đạo và tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng
những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán
bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền chuyên đề học tập
và làm theo Bác năm 2022 gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm
2022 của tỉnh của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức tuyên
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truyền thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, các cuộc tọa đàm, hội thảo,
các cuộc thi, hội thi; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, không gian mạng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên
tục trong năm 2022.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan
tham mưu tổ chức cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh khợi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu,
giàu đẹp, văn minh, hiện đại" thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh
Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Thời gian: trong quỷ 11/2022.
Giao Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên
truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2022 của tỉnh trên các hạ tầng báo chí. Tập trung tuyên truyền kết quả thực
hiện Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 16-CT/TU của các địa phương, cơ quan, đơn vị;
sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tổ chức làm phim, phóng sự tuyên truyền về các mô
hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học và làm theo Bác", cách làm hay, sáng
tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: tăng cường tuyên truyền,
quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác,
hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
- Thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phorig cách Hồ Chí Minh và tinh thần Chỉ thị
số 42-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); thực hiện các phong trào thanh niên, thiếu
nhi làm theo lời Bác, đẩy mạnh các hoạt động và sinh hoạt tập thể, tổ chức các
hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên
tham gia, tạo phong trào sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả Kế hoạch số
250/KH-ƯBND ngày 24/12/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương
trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát
vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2021-2030".
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh
Đoàn, các trung tâm chính trị cấp huyện triển khai chương trình giảng dạy 5 bài lý
luận chính trị trong đoàn viên, thánh niên tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh từ
năm học 2022-2023.
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- Phát động phong trào thi đua "Học và làm theo Bác"; đưa việc học tập và
làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trở thành phong trào thi đua
rộng khắp trên địa bàn tỉnh, được đánh giá hằng năm cùng với các phong trào thi
đua khác của tỉnh. Xây dựng, công nhận, khen thưởng, nhân rộng, các mô hình tập
thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Học và làm theo Bác".
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán.sự đảng ủy ban nhân
dân tỉnh xây dựng Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Học và làm theo
Bác" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các tiêu chí về mô hình tập thể, các nhân
tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(tại Thông báo số 474-TB/TU ngày 29/12/2021 của Thường trực Tỉnh ủy). Thời
gian: ừ-ong Quỷ 11/2022.
4. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo
đức công vụ
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ,
dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện", tập trung trong 5 mối quan hệ; (1) Đối
với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; (2) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) Đối với
đồng chí, đồng nghiệp; (4) Đối với việc nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao; (5) Đối với bản thân. Thời gian: trong quỷ 1/2022.
5. Kiểm tra, giám sát việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh
- Các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số
01-KL/TW; Chỉ thị số 16-CT/TU gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa xm về đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đấy 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"; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW
ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức
đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Thời gian
thực hiện: thường xuyên.

.

- ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong
việc triển khai và thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban
Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số
109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức
đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy
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định số 08-QĐ/TU ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám
sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát một số đảng bộ
trực thuộc và một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực
hiện Kết luận so 01-KL/TW; Chỉ thỊ số 16-CT/TƯ; Ke hoạch so 101-KH/TƯ của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (theo
Chương trình số 09-CTr/TU ngày 08/12/2021 của Tỉnh ủy về việc kiểm tra, giám
sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2022).

m. TỞ CHỨC THựC HIỆN
1. Đồng chí bí thư ban cán sự đảng, bí thư đảng đoàn, bí thư cấp ủy, thủ
trưởng các CO' quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, đơn vị mình.
2. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thưòng vụ các huyện, thị, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 bảo đảm gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm
vụ chính trị, xác định khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn vấn đề tồn
tại, bức xúc trong thực tiễn và việc thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của
Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện; thường
xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát; định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện;
xác định việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ
chức đảng, đảng viên hằng năm.
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về "giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn
luyện đạo đức, lôi sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".
•J Định kỳ 6 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua
Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy).
3.-Ban-Tổ chức-Tỉnh-ủy:-chủ-trì5-phối-hợp-với Ban Tuyên- giáo-Tỉnh ủy
hướng dẫn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; bổ sung tiêu chí về
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kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
4. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nưcrc: triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ
thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ
của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị sọ 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng
Chính phủ "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh"; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ "về
việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc"; Đề án Văn hóa công vụ
được ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ
tướng Chính phủ; phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực
hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai Kế
hoạch này đạt kết quả; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên
giáo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện.
Nơi nhân:
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tĩnh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng UNND tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội tinh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.
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