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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 1837/KH-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban 

 nhân dân tỉnh Cao Bằng về 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 để "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 18/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng (UBND tỉnh) về 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 để "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 (Kế 

hoạch số 1837/KH-UBND), Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm, cụ thể 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 

1837/KH-UBND, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các phòng chuyên 

môn, Trung tâm thuộc Sở 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 dựng, chỉnh đốn Đảng. Tạo sự chuyển biến 

về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên 

môn, Trung tâm thuộc Sở; chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; 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 

Cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Sở thực hiện thường 

xuyên, nghiêm túc nhiệm vụ “tự soi, tự sửa”, nhất là người đứng đầu cơ quan, 

các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở phải nêu cao tinh thần chủ động 
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thực hiện “tự soi, tự sửa” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

Các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại thực 

hiện các nội dung sau: 

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 Sở, của 

phòng, Trung tâm mình theo hướng đổi mới phương pháp, cách thức làm việc 

theo hướng khoa học, thực chất, đúng nguyên tắc 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 Sở, 

của phòng, đơn vị mình. 

1.2. Trách nhiệm thực hiện của các phòng chuyên môn, Trung tâm 

thuộc Sở 

- Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc chỉ  đạo tổ  

chức thực hiện việc tự rà soát và kiểm tra rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm 

việc của phòng, Trung tâm mình. 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của 

các phòng chuyên môn, Trung tâm; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của 

Sở cho phù hợp khi có sự thay đổi phù hợp theo quy định. 

1.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm. 

2. “Tự soi, tự sửa” trong thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung 

đột phá của cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Chương trình hành động 

của tập thể, các nhân nhiệm kỳ 2020 - 2025 

2.1. Nội dung 

Căn cứ vào 03 chương trình trọng tâm và 03 đột phá thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi 

bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025: Các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc 

Sở rà soát các nội dung liên quan đến nhiệm vụ Sở được giao, các nhiệm vụ trong 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ của Sở đưa vào mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hằng năm theo hướng dẫn của tỉnh: Đánh giá kết 

quả, tiến độ sản phẩm cụ thể, hiệu quả sức lan tỏa tác động đến kết quả chung trong 

thực hiện các nhiệm vụ. 

2.2. Đối tượng, quy trình thực hiện 

a) Thực hiện “tự soi, tự sửa” trong thực hiện trong 03 chương trình trọng tâm  

và 03 nội dung đột phá gắn với thực hiện chương trình hành động của tập thể cá 

nhân nhiệm kỳ 2020 - 2025 
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- Đối với tập thể: Tập thể lãnh đạo Sở. 

- Đối với cá nhân: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở. 

b) Thực hiện kiểm điểm “tự soi, tự sửa” trong thực hiện các chương trình 

trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 608/KH-SNgV ngày 05/7/2021 của Sở Ngoại 

vụ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

- Đối với tập thể: Tập thể các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở. 

- Đối với cá nhân: Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Giám đốc, Phó Giám 

đốc Trung tâm thuộc Sở. 

c) Quy trình và thời gian thực hiện: Thực hiện đồng thời theo Hướng dẫn 07-

HD/TU ngày 01/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, các văn bản 

hướng dẫn bổ sung của Tỉnh ủy và văn bản hướng dẫn đánh giá công chức, viên 

chức cuối năm của Sở Nội vụ. 

3. “Tự soi, tự sửa” trong công tác cán bộ 

3.1. Nội dung 

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm điểm “tự soi, tự sửa” với thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29/10/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về “Nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 

– 2025”; Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh 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 

cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. 

- 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. 

3.2. Trách nhiệm thực hiện 

- Lãnh đạo Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, 

theo dõi, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Sở được giao thực hiện theo 

03 chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Kế hoạch số 608/KH-SNgV ngày 05/7/2021 của 

Sở Ngoại vụ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 

- Theo hướng của cấp trên nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế đánh 

giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của Sở. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện; tổ chức theo dõi 

việc triển khai thực hiện tại các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở; kịp thời 

báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (định kỳ 

trước ngày 30 cuối quý và trước  ngày 20/12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh qua Sở 

Nội vụ). 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá xếp 

loại cán bộ, công chức, viên chức của Sở. 

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở 

- Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở tập trung thực hiện 

quyết liệt các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở phân công, đảm bảo hoàn thành các nội 

dung, thời gian đối với từng nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác rà soát, tự 

kiểm tra các nhiệm vụ đã phân công trong phòng, Trung tâm mình, định kỳ hằng 

tháng gửi kết quả thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phân công (Bảng theo dõi tiến 

độ công việc và báo cáo công tác hàng tháng) gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, báo 

cáo lãnh đạo theo quy định. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực được giao cụ thể hóa nhiệm vụ “tự 

soi, tự sửa” thành các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình của 

phòng, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 1837/KH-UBND ngày 

18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 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 để "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 Ngoại vụ. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở nghiêm túc tổ chức, 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 
- Trang Thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Đoàn Trọng Hùng 
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