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   Bình Thuận, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị  
(khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, 
 con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

----- 
  

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị 

(khóa XII) về tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (viết tắt là 

Kết luận số 76-KL/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên, người lao động về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển 

biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu 

trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI) (viết tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW); Kết luận số 76- KL/TW, 

Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước (viết tắt là Chương trình hành động số 29-NQ/TU). 

- Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; làm rõ những biện pháp khắc phục 

các hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua; đồng thời, xác 

định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện đạt kết quả thực chất 

việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người ở từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trong thời gian tới. 

- Coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-

KL/TW, Chương trình hành động số 29-NQ/TU và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 

28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (có gửi kèm theo) đến chi bộ và tuyên 

truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động bằng 

các hình thức phù hợp. 

- Thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; các đoàn thể Đảng ủy Khối.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/7/2021 và báo cáo về 

Đảng ủy Khối trong báo cáo định kỳ tháng 7/2021 của cơ sở. 

2. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với tiếp tục đẩy 

mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

trong đó, tập trung các nội dung: 

- Xây dựng và phát huy vai trò của gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc, văn minh, sống có nền nếp. 

- Xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, dân chủ, văn minh trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung Quy định về chuẩn mực các giá trị 

văn hóa cụ thể, sát hợp trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng văn hóa trong giáo dục và đào tạo; 

phát huy tốt vai trò nêu gương của thầy, cô giáo trong việc giáo dục, rèn luyện học 

sinh nâng cao lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, kỹ năng sống; tăng cường giáo dục 

văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên. 

- Tập trung xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và các 

đoàn thể gắn với tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực, tạo sức lan tỏa ra ngoài xã hội. 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa trong kinh tế, nhất là 

giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức kinh doanh, chống gian lận thương mại, vi phạm 

an toàn vệ sinh thực phẩm, trốn thuế,… 

- Xây dựng môi trường xã hội đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương; 

xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của mọi thành viên trong xã hội. 

- Thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ để triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tăng cường tuyên truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt 

Nam và của tỉnh nhà; trong đó chú trọng tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, 

nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung 
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xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời, phê phán các biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân 

tộc; kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, đấu tranh, phản bác những 

luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động. 

- Thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ 

Cộng tác viên DLXH Đảng ủy Khối; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối và 

các đoàn thể Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 29-NQ/TU tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu 

kém, khuyết điểm. 

- Thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị có liên quan trực 

tiếp đến các nhiệm vụ, giải pháp (từ mục 4 đến mục 7 thuộc phần II) nêu tại Kế 

hoạch số 28-KH/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện phù hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp 

với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong quá trình thực 

hiện cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả 

thiết thực. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Đảng ủy Khối trong báo cáo tổng 

kết công tác xây dựng Đảng hàng năm. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,    (báo cáo)               
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP,TGDV. 

 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
           Phạm Thị Tố Loan 
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