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KẾ HOẠCH 

Học tập chuyên đề năm 2019 

“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống  

Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát 

huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

Sở Xây dựng lập Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn 

trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

của Sở và đơn vị trực thuộc nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề 

năm 2019; tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, 

chăm lo đời sống Nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai 

đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 

05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị; gắn nội dung học tập và làm theo Bác với 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”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào kế hoạch 

làm theo của tập thể và cam kết thực hiện của từng cán bộ, đảng viên. 

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 

kế hoạch làm theo của tập thể và cam kết thực hiện của từng cá nhân bảo đảm thực 

chất, hiệu quả; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong học tập và làm theo; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, chạy 

theo thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy 

dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 
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2. Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Sở Xây dựng là: “Phụng sự 

Nhân dân, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”. 

3. Xây dựng kế hoạch làm theo 

3.1. Đối với Thủ trưởng đơn vị 

- Tiếp tục đẩy mạnh 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; 

Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan 

với người dân và doanh nghiệp ít nhất 02 lần trong năm 2019. 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường 

và cải thiện đời sống của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

- Chỉ đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 160/KH-SXD ngày 

18/01/2019 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo 

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Tỉnh ủy Tây Ninh và Chương trình 

công tác số 161/CTr-SXD ngày 18/01/2019. 

3.2. Đối với công chức, viên chức, người lao động (là đảng viên) 

Trong năm 2019, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động liên hệ 

bản thân, đề ra kế hoạch phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, 

khuyết điểm của mình trong việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký và cam kết 

thực hiện trong “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” theo hướng dẫn của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3.3. Đối với công chức, viên chức, người lao động (không phải là đảng viên) 

Căn cứ vào nhiệm vụ, vị trí công tác xây dựng kế hoạch cá nhân để đăng ký, cam 

kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi 

vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, công chức, người 

lao động của Sở và đơn vị trực thuộc 

- Cán bộ, công chức, người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc thường xuyên 

tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng lối sống giản dị, gần dân, lắng nghe và tôn trọng 

Nhân dân.  

- Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi 

đến liên hệ công tác; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công 

chức và đem lại sự hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện TTHC.  

 - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, 

người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc. 



3 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các cán bộ, công chức, người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn 

trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả. Giao Tổ chuyên trách Công nghệ thông tin Sở 

Xây dựng đăng tải nội dung chuyên đề, kết quả thực hiện chuyên đề trên Trang thông 

tin điện tử của Sở. 

 2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo 

cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng 

Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” của Sở Xây dựng.  

 
Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở Xây dựng; 

- Các phòng, ban SXD;  

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,VP (P.Hằng).                                             

 GIÁM ĐỐC 
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