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KẾ HOẠCH 
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng  
văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về những nội dung cơ bản, giá 

trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, 
con người.  

- Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng thực hiện 
các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng văn hóa, con người 

phát triển toàn diện, nhất là thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 15-
CTr/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển 

toàn diện giai đoạn 2021-2025.  

2. Yêu cầu 

- Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 tập trung vào 
những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm, có tính đột phá trong xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị.  

- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương 

trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị.  

- Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 phải phù hợp với 

nhiệm vụ chính trị và tình hình thực hiện của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, 
tránh hình thức, qua loa. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2023 

- Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề 2023 đến đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học 

tập, quán triệt chuyên đề năm 2023.  

2. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 

- Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở đưa nội 
dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và các chương trình, kế hoạch về 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người của cơ quan, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Quý I/2023.  

- Đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào trong sinh hoạt định kỳ hằng 
tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đoàn thể và trong buổi chào cờ Tổ quốc gắn 

với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tập trung thảo luận những 
thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng 

mắc trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở địa phương, cơ quan, đơn 
vị. 

- Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh 
giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên của cơ quan, đơn vị mình vào cuối năm. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong đảng viên, công chức, viên chức và 
người lao động về nội dung triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023. Gắn việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận 
động, phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích trong Ngành Tư pháp. 

Tiếp tục chú trọng trong việc xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các 
điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo năm 2023 của Ngành Tư pháp.  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 
các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 
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2. Giao Văn phòng giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các 
phòng, trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đươc giao, tổng hợp báo cáo 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở; 
- BCH Công Đoàn; Đoàn Thanh niên; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Hà Công Khánh 
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