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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

 sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp 

----- 
 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa 

doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 17-CT/TU), Chương trình hành động số 

11-CTr/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp (sau đây 

gọi tắt là Chương trình số 11-CTr/ĐUK), Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

25/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa 

công sở, văn hóa doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 20/KH-UBND); Đảng 

ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình hành động thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa Chỉ thị 17-CT/TU, Chương trình số 11-CTr/ĐUK, Kế hoạch số 

20/KH-UBND để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể và phối hợp chuyên 

môn tổ chức thực hiện. 

2. Tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, 

người đứng đầu, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động. Tạo thống nhất ý chí, hành động để xây dựng văn hóa công sở, văn 

hóa doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp. 

 3. Tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần chủ động, sáng 

tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

4. Xây dựng văn hóa công sở phải được ưu tiên trong các chương trình, kế 

hoạch làm việc của tổ chức đảng, đoàn thể; phù hợp với tính chất, đặc điểm nhiệm 

vụ chính trị, nguyên tắc tổ chức và các yếu tố đặc thù của từng cơ quan, đơn vị 

trong ngành. 
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II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- 100%  đảng viên, đoàn viên, hội viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU Chương trình số 11-CTr/ĐUK, Kế hoạch 

số 20/KH-UBND, chương trình hành động này và các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

về xây dựng văn hóa công sở. 

- 100% tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình, kế 

hoạch cụ thể triển khai chuyên đề về xây dựng văn hóa công sở tại các đơn vị. 

- 100% chi bộ, đơn vị trực thuộc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng hoàn 

thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, các nội quy, quy 

chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.  

- Phấn đấu 100% đảng viên, người lao động được bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm, khuyến khích ý thức tự học tập trong 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

-100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở được công nhận đạt chuẩn văn 

hóa và duy trì kết quả đạt được trong những năm qua. 

 III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động về văn 

hóa công sở. 

- Tổ chức cho đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động 

tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU, Chương trình số 11-CTr/TU, Kế hoạch 20/KH-

UBND, Chương trình hành động này và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Văn 

hóa công sở (Hoàn thành trong quý I năm 2022). 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị 

quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh, của ngành về văn hóa công sở, văn 

hóa doanh nghiệp, nhất là Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà 

nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, Chỉ thị số 

01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; các văn bản của 

ngành dọc cấp trên quy định thực hiện tại các cơ quan, doanh nghiệp. 
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- Xây dựng các chuyên mục, tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả  

của tập thể, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Trang Thông 

tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc. 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, hưởng 

ứng các cuộc thi, hội thi do cấp trên phát động…kịp thời nhân rộng, lan tỏa những 

mô hình hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. 

2. Quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên,  công chức, viên chức, người lao 

động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

- Xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có bản 

lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị và lối sống trong sạch, lành mạnh, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, gắn với thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án vị trí việc làm, gắn với thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của BCH Trung 

ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công 

điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ 

chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

trực thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên công chức, 

viên chức, người lao động, nhất là về quản lý điều hành, các kỹ năng làm việc, giao 

tiếp, ứng xử, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và 

thực thi nhiệm vụ. 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

3. Tập trung bổ sung cơ sở vật chất trong cơ quan, đơn vị.  

- Xây dựng, tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ làm việc đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa 

công sở của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Chỉnh trang khuôn viên, trồng 

và chăm sóc cây xanh trong và xung quanh khuôn viên, xây dựng môi trường công 

sở xanh, sạch, đẹp, thân thiện. 

- Dành diện tích tối thiểu để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao 

như: Sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn…; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn 
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nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động.  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí để duy trì kết 

quả cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Hằng năm (quý IV) tự kiểm tra, lập biên bản 

kiểm tra đánh giá, lưu hồ sơ để 05 năm sau, kể từ ngày được công nhận lần đầu, 

Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh sẽ kiểm 

tra, công nhận lại. 

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh hoặc UBND 

cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở trong việc kiểm tra, đánh giá hằng năm (triển khai 

vào tháng 11 hằng năm).  

4. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ, đoàn kết trong cơ 

quan, đơn vị. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Chú trọng việc tổ chức và 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hằng năm đảm bảo quy trình, nội dung theo quy định. Tăng cường phát huy 

vai trò, chức năng tham gia quản lý, giám sát và phản biện của các tổ chức đoàn thể 

đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng môi trường làm 

việc thực sự dân chủ, kỷ cương, nội bộ đoàn kết, thống nhất. 

- Thực hiện quyết liệt chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 

các tổ chức đảng, các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai có 

hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (khóa XIX) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng 

chữ ký số trên văn bản điện tử; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ 

quản lý, điều hành, tác nghiệp, kết nối đường truyền các hội nghị trực tuyến từ 

Trung ương, tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; cải tiến nội dung, hình thức 

hội họp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí. 

- Rà soát, xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ trong cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp; khuyến khích xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức, bộ quy tắc 

ứng xử của cán bộ công chức, người lao động; các khẩu hiệu hành động, … làm mục 

tiêu và nhận diện văn hóa, nhận diện thương hiệu đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. 

- Nâng cao bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng, đơn vị trong giải quyết 

những vấn đề khó khăn, phức tạp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những bức 

xúc của người dân; trong tự phê bình và phê bình, đấu tranh phòng chống tham 
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nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng 

đoàn kết nội bộ.  

5. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở, văn hoá doanh nghiệp, việc thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.  

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên, Hội Cựu chiến binh, Nữ công…thực hiện các hình thức kiểm tra, giám sát, 

tuyên truyền; định kỳ sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo của công dân, duy trì và làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; kiên 

quyết chống các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm những đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động sai phạm, có thái độ nhũng nhiễu, cửa quyền, thờ ơ, vô cảm, 

thiếu trách nhiệm, gây phiền hà đối với Nhân dân, doanh nghiệp. 

6. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong xây dựng văn hóa công sở. 

- Các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, động viên hội 

viên, đoàn viên tích cực đóng vai trò chủ thể trong xây dựng và thực hiện văn 

hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên 

đề, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách 

nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa 

doanh nghiệp. 

- Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện đối với 

đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, phản biện các chủ 

trương, chính sách… góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng 

trong sạch, vững mạnh.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Đảng ủy Sở: 

- Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TU, Chương trình số 11-CTr/ĐUK, Kế hoạch số, 

20/KH-UBND và các văn bản để ban hành Chương trình hành động và cụ thể hoá; 

phân công các tổ chức đoàn thể và các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, chỉ đạo các 

chi bộ triển khai thực hiện.   

- Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo chủ trì, tham mưu tổ chức học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các nội dung Chỉ thị; phối hợp tuyên truyền 

sâu rộng, đa dạng các nội dung của Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội nghị, hội thảo, giao ban 

dưới mọi hình thức. 
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- Giao tổ chức Công đoàn chủ trì phối hợp tổ chi bộ Văn phòng Sở chủ trì 

tham mưu, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng văn 

hóa công sở; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối. 

2. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 

- Cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, quyết định, quy chế, kế 

hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp.  

- Phân công nhiệm cho tập thể, cá nhân thực hiện; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào tháng 

12 hằng năm. 

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả tổ chức thực hiện tại các chi bộ, đơn 

vị trực thuộc; đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy; thường xuyên báo cáo, tham mưu Đảng ủy các hình thức xử lý 

(nếu có). 

 
Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,   

- Đảng ủy Khối, 

- Lãnh đạo Sở LĐTBXH, 

- Chi bộ, tổ chức đoàn thể trực thuộc, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, 

- Lưu Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
Nguyễn Trí Lạc 
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