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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW 

ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 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" 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 58-KH/BCSĐ ngày 04/3/2022 của Ban Cán sự 

Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch 

số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-

KL/TW 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". Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch nhằm quán triệt, 

nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, từ đó nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp 

uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

trong việc thực hiện Kết luận; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết 

thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.  

2. Xác định rõ nhiệm vụ của đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận. 

Quá trình thực hiện Kết luận phải tạo sự đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy 

định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên. 

3. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận phải kế thừa kết quả, kinh 

nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực 

chất, hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận. 
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II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công 

chức, viên chức về 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 hoá” và các quy định, 

hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng khoá XIII. 

2. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Kế 

hoạch số 44-KH/TU ngày 15/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị; tập trung, tổ chức, triển 

khai có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hằng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII. Trước mắt, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung khôi phục, phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. 

3. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển 

khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi 

làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kế hoạch của Tỉnh ủy, Kết luận của Bộ Chính 

trị; tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết xử 

lý nghiêm tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn 

biến", biểu hiện "tự chuyển hoá"; kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức vi phạm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng và 

tương đương, các đơn vị sự nghiệp theo hướng phục vụ Nhân dân, dân chủ, 

đúng pháp luật, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ 

Nhân dân. Thường xuyên kiểm tra việc thực thi đạo đức, văn hoá công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở 

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, 

tham mưu xây dựng báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 

hiện theo quy định.  

2. Các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị trực thuộc, 

trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện các nội dung trong kế 

hoạch. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-

KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về 
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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" của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- Lưu: VT (LTH). 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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