
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:             /KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đà Nẵng, ngày        tháng 3  năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, phòng  

chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực tại Sở Công Thƣơng năm 2017 
 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1182/UBND-

SNV ngày 22/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống 

tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; trong đó chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/20169 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-

CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 

05/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố 

Đà Nẵng trong tình hình mới. 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong năm 2017, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành 

nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng phòng, đơn vị; 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC và NLĐ), 

nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị đủ năng lực, phẩm chất để thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chú trọng chỉnh đốn tác phong làm việc của CB, CC, VC 

và NLĐ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

- Triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 

của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 

của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CB, CC, VC và NLĐ đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, phát triển thành phố trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của CB, CC, VC, NLĐ thuộc Sở 

Công Thương. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường giáo dục phẩm chất 

đạo đức, tác phong lề lối làm việc; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, 

cửa quyền, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc của đội ngũ CB, CC, 

VC và NLĐ trong ngành Công Thương. 
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- Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc gương 

mẫu, đi đầu thực hiện cải cách hành chính, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn 

vị. 

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN 

Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ công tác tại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

(bao gồm các phòng chuyên môn cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở). 

 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

TT 
Các giải pháp  

thực hiện nhiệm vụ 

Kết quả dự 

kiến 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

1. Nhiệm vụ 1: Đề ra giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả đến toàn thể CB, CC, 

VC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thực hiện “5 

xây”, “3 chống” và chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, có trách nhiệm 

theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của từng CB, CC, VC và NLĐ trong cơ quan, đơn vị 

theo nội dung giải pháp đã đăng ký. 

Công tác tuyên truyền 

1 

Tổ chức cho từng CB, CC, VC, 

NLĐ đăng ký cam kết và kế 

hoạch cá nhân bằng văn bản 

việc thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) và “5 xây”, 

“3 chống” theo tinh thần Chỉ thị 

số 29-CT/TU 

Theo mẫu được 

hướng dẫn tại 

Kế hoạch số 21-

KH/ĐUK (gọi 

tắt là Biểu mẫu 

số 1a và 1b đính 

kèm theo) 

Trước ngày 

10/3/2017 

Văn phòng Sở 

(đối với cơ 

quan Sở) và 

các đơn vị 

thuộc Sở  

2 

Thường xuyên cập nhật tình 

hình thực hiện các nội dung 

dung học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, Kế hoạch thực hiện 

Chỉ thị 29-CT/TU, báo cáo 6 

tháng đầu năm và cuối năm và 

những nội dung của các buổi 

sinh hoạt chuyên đề về thực 

hiện học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm; thực 

hiện “5 xây”, “3 chống” và chấp 

hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Công Thương. 

Chuyên mục 

trên Trang 

thông tin điện 

tử của Sở 

Sau khi thực 

hiện các nội 

dung 

Ban biên tập 

Trang Thông 

tin điện tử Sở 

Công Thương, 

Văn phòng Sở 
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3 

Phổ biến, quán triệt các nội 

dung liên quan đến việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; 

phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm; thực hiện “5 

xây”, “3 chống” và chấp hành 

tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại các cuộc họp giao ban định 

kỳ tại cơ quan Sở, đơn vị và 

trong các hội nghị sơ kết, tổng 

kết ngành. 

Các nội dung 

liên quan được 

trao đổi tại cuộc 

họp, hội nghị và 

đưa vào các 

Biên bản họp 

giao ban, báo 

cáo tại hội nghị 

 

Tại các cuộc 

họp, hội nghị 

Lãnh đạo Sở, 

Văn phòng Sở 

và các đơn vị 

thuộc Sở 

Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 

1 

Định kỳ 6 tháng và cả năm, 

Trưởng các phòng thuộc Sở và 

các Ban, Đội, phòng tại các đơn 

vị thuộc Sở đánh giá nội dung 

đã đăng ký của tập thể, đánh giá 

kết quả thực hiện nội dung đăng 

ký của từng cá nhân thuộc 

phòng, đơn vị quản lý và tổng 

hợp gửi báo cáo về Sở để báo 

cáo Sở Nội vụ theo quy định. 

Thực hiện theo 

mẫu được 

hướng dẫn tại 

Công văn số 

1182/UBND-

SNV (gọi tắt là 

Biểu mẫu số 2 

và 3 đính kèm 

theo) 

Định kỳ 6 

tháng: trước 

ngày 

25/6/2017;  

Cả năm: 

trước ngày 

25/11/2017 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 

Sở thực hiện; 

Văn phòng Sở 

tổng hợp, báo 

cáo 

Nhiệm vụ 2: Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đối 

với các đơn vị trực thuộc, chú trọng kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp 

luật các vi phạm và vấn đề được phát hiện qua kiểm tra. Không để xảy ra tình trạng báo, 

đài và dư luận nhân dân phản ánh về tình trạng lãng phí, phô trương tại cơ quan, đơn vị 

gây lãng phí ngân sách nhà nước. 

1 

Thành lập Đoàn kiểm tra tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh 

tra việc thực hiện các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 

tại các phòng, đơn vị. 

Đảm bảo 100% 

hồ sơ của tổ 

chức, công dân 

được tiếp nhận 

và xử lý đúng 

quy trình, đầy 

đủ thủ tục, đảm 

bảo chất lượng, 

sớm hoặc đúng 

hạn. 

 

 Trong năm 

2017 

 

Thanh tra Sở  

 

2 

Quán triệt, phổ biến kịp thời các 

chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

triển khai nghiêm túc Kế hoạch 

học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; luật thực hành, tiết kiệm, 

chống lãng phí; luật phòng 

chống tham nhũng… 

Các buổi sinh 

hoạt chuyên đề 

của các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Hằng tháng 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 
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3 

Sử dụng chữ ký số để liên thông 

gửi văn bản đến các cơ quan, 

đơn vị trong hệ thống chính 

quyền điện tử, hạn chế việc sử 

dụng in ấn bản giấy gây lãng phí 

Trên 10.000 văn 

bản được liên 

thông đi và đến 

Thường 

xuyên trong 

năm 

Văn phòng 

Sở, các đơn vị 

thuộc Sở 

4 

Đẩy mạnh trao đổi thông tin, 

điều hành tác nghiệp trên môi 

trường mạng. 

100% CB, CC, 

VC và NLĐ sử 

dụng hệ thống 

thư điện tử 

thành phố trong 

hoạt động công 

vụ và sử dụng 

thành thạo Hệ 

thống 

QLVBĐH 

Thường 

xuyên trong 

năm 

Toàn thể CB, 

CC, VC và 

NLĐ 

5 

Nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC cho công dân, tổ chức. 

Thường xuyên rà soát bộ TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương. Trên cơ sở 

kết quả rà soát bộ TTHC để xây 

dựng mới hoặc điều chỉnh danh 

mục TTHC nội bộ thực hiện 

theo cơ chế một cửa 

100% thủ tục 

hành chính 

thuộc thẩm 

quyền quyết 

định của Sở 

được thực hiện 

theo cơ chế một 

cửa 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 

Văn phòng Sở 

Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

1 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở gắn liền với Quy chế làm 

việc của Sở trong quản lý, điều 

hành và tổ chức các phong trào 

thi đua, các ngày kỷ niệm, hội 

nghị, hội thảo, tiếp khách, đi 

công tác, sử dụng xe công… 

Kịp thời chấn 

chỉnh những 

thiếu xót, hạn 

chế góp phần 

thực hiện tốt 

Quy chế dân 

chủ gắn với 

thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của 

Lãnh đạo Sở, 

từng phòng, 

ban, đơn vị. 

Thường 

xuyên trong 

năm 

Lãnh đạo Sở, 

Lãnh đạo các 

phòng chuyên 

môn, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Nhiệm vụ 4: Thành lập các Tổ kiểm tra (thƣờng xuyên và đột xuất) thực hiện Chỉ thị 

tại các cơ quan, đơn vị, chú trọng kiểm tra kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, thái độ 

trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực của CB, CC, VC và NLĐ 

1 

Thành lập Đoàn kiểm tra về 

công tác thi đua – khen thưởng, 

cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin, quy chế 

dân chủ ở cơ sở và tình hình 

thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU 

Biên bản kiểm 

tra (Đảm bảo 

đánh giá kết quả 

thực hiện các 

công tác trên 

đúng nội dung 

Quý IV/2017 

Văn phòng Sở 

phối hợp với 

Ban Thanh tra 

nhân dân 
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tại các đơn vị thuộc Sở trong 

năm 2017 

và quy trình). 

2 

Trưởng các đơn vị thuộc Sở 

tăng cường công tác kiểm tra 

đột xuất tại các Phòng, Ban, Đội 

trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, thái độ trách 

nhiệm và các biểu hiện tiêu cực 

của CB, CC, VC và NLĐ 

Biên bản kiểm 

tra đột xuất 

Thường 

xuyên trong 

năm 

Trưởng các 

đơn vị thuộc 

Sở 

Nhiệm vụ 5: Việc đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký gắn với công tác khen 

thƣởng và đánh giá kết quả làm việc của CB, CC, VC và NLĐ tại cơ quan, đơn vị 

1 

Các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở theo dõi, nhận xét, 

đánh giá kết quả thực hiện của 

từng cá nhân; tổng hợp và gửi 

về Văn phòng Sở. 

100% CB, CC, 

VC-NLĐ hoàn 

thành tự nhận 

xét và đánh giá 

trên phần mềm 

đánh giá kết quả 

làm việc 

 

Trước ngày 

28 hằng tháng 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị thuộc 

Sở 

 

2 

Tổng hợp kết quả đánh giá hằng 

tháng, quý của các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở; báo cáo kết quả cho Lãnh 

đạo Sở. Kết quả nhận xét, đánh 

giá của tập thể Lãnh đạo Sở là 

kết quả công nhận cuối cùng đối 

với từng cá nhân. 

Bảng đánh giá 
Trước ngày 

30 hằng tháng 
Văn phòng Sở 

3 

Tuyên dương, khen thưởng đối 

với các cá nhân có kết quả thực 

hiện xuất sắc các nội dung đăng 

ký hoặc xử lý kỷ luật đối với 

các hành vi sai phạm trong quá 

trình thực hiện hoặc phát hiện 

qua kiểm tra. 

CB, CC, VC, 

NLĐ được khen 

thưởng và xử lý 

kỷ luật nếu có 

Đợt bình 

chọn và xét 

khen thưởng 

cuối năm 

Văn phòng Sở 

 

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ, BÁO CÁO, ĐÁNH 

GIÁ NỘI DUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Kế hoạch  

- Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tình hình, điều kiện của đơn vị để ban hành Kế 

hoạch riêng của đơn vị để triển khai thực hiện. 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai đến CB, CC, VC 

và NLĐ thuộc phòng quản lý thực hiện. 

2. Đăng ký bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện 

2.1 Việc đăng ký bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII), gắn với các nội dung tại Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ 

Thành ủy về “5 xây, 3 chống” đối với tập thể và cá nhân được thực hiện theo yêu cầu, 

hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng (Kế hoạch số 21-KH/ĐUK) 

và Kế hoạch số 89-KH/ĐUS ngày 12/9/2016, Hướng dẫn số 107-HD/ĐUS ngày 
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13/10/2016 của Đảng ủy Sở Công Thương, Kế hoạch số 2086/KH-SCT ngày 01/12/2016 

của Sở Công Thương, lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 

của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng 

trong tình hình mới. 

- CB, CC, VC, NLĐ thực hiện đăng ký theo mẫu: 

+ Biểu mẫu số 1a: dành cho CB, CC, VC, NLĐ là đảng viên; 

+ Biểu mẫu số 1b: dành cho CB, CC, VC, NLĐ không phải là đảng viên. 

2.2  Đối với CB, CC, VC và NLĐ: Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị quán 

triệt đến toàn thể CB, CC, VC, NLĐ thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc tiếp tục 

thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, “5 

xây”, “3 chống” theo các tiêu chí, chuẩn mực được ban hành kèm Kế hoạch số 958/KH-

UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 

29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

- Đăng ký bản cam kết và kế hoạch cá nhân: 

+ Đối với cơ quan Sở: CB, CC, VC, NLĐ đăng ký bản cam kết và kế hoạch cá nhân 

trực tiếp với Chi bộ, Trưởng phòng nơi đang sinh hoạt, công tác và tổng hợp gửi về Văn 

phòng Sở; 

+ Đối với các đơn vị thuộc Sở: CB, CC, VC, NLĐ đăng ký bản cam kết và kế 

hoạch cá nhân trực tiếp với Chi bộ, Trưởng các Phòng, Ban, Đội trực tiếp và gửi về 

Trưởng các đơn vị cấp trên để tổng hợp, báo cáo về Văn phòng Sở. 

2.3 Báo cáo, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện đối với nội dung đã đăng ký: 

- Đối với CB, CC, VC, NLĐ: Định kỳ 6 tháng, cuối năm cá nhân báo cáo kết quả 

thực hiện cho cấp trên trực tiếp theo Biểu mẫu số 2. Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng các 

Phòng, Ban, Đội tại các đơn vị đánh giá và nhận xét mức độ chuyển biến của cá nhân 

thuộc quyền quản lý. 

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nội dung 

đăng ký về Sở Công Thương (thông qua Văn phòng) theo Biểu mẫu số 3. 

3. Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra  
Văn phòng Sở tham mưu công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 

thực hiện đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

Các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

đối với các Phòng, Ban, Đội thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công 

dân 

Thường xuyên rà soát, củng cố, quản lý có hiệu quả hòm thư góp ý; chuyên mục 

tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên Trang thông tin điện tử của Sở và đơn vị trực thuộc; 

số điện thoại đường dây nóng để công dân, tổ chức phát hiện, phản ánh CB, CC, VC và 

NLĐ có hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, có thái độ cửa quyền, 

hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong thực thi công vụ, công việc. 

5. Thời gian thực hiện 

5.1 Thời gian các đơn vị thuộc Sở hoàn thành Kế hoạch và báo cáo về Sở (thông 

qua Văn phòng) trước ngày 15/3/2017. 
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5.2 Thời gian hoàn thành triển khai việc đăng ký bản cam kết và kế hoạch cá nhân 

của CB, CC, VC và NLĐ:  

+ Đối với CB, CC, VC và NLĐ là đảng viên: Đã hoàn thành trước ngày 

31/01/2017; 

+ Đối với CB, CC, VC và NLĐ không phải là là đảng viên: Hoàn thành việc đăng 

ký trước ngày 10/3/2017. 

5.3 CB, CC, VC và NLĐ tự đánh kết quả thực hiện về cấp trên trực tiếp: 

+ Đánh giá 06 tháng đầu năm: Trước ngày 20/6/2017. 

+ Đánh giá năm: Trước ngày 20/11/2017. 

5.4 Trưởng các Phòng, Ban, Đội tại các đơn vị gửi Bản tổng hợp kết quả về Phòng 

Tổ chức – Hành chính (hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp): 

+ Đánh giá 06 tháng đầu năm: Trước ngày 23/6/2017. 

+ Đánh giá năm: Trước ngày 23/11/2017. 

5.5 Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện và gửi về 

Văn phòng Sở: 

+ Đánh giá 06 tháng đầu năm: Trước ngày 25/6/2017. 

+ Đánh giá năm: Trước ngày 25/11/2017. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, 

thường xuyên kiểm tra, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện. 

2. Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền Sở Công Thương đưa tin các nội dung liên 

quan việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu 

cực. 

3. Văn phòng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo, khen thưởng theo quy định. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở sẽ cập nhật các văn bản chỉ đạo của các 

cấp trên và tiếp tục có hướng dẫn triển khai kịp thời cho các phòng, đơn vị thực hiện.  

 

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng 

chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong năm 2017 tại Sở Công Thương, yêu cầu các 

phòng, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (th/hiện); 

- UBND thành phố (b/cáo); 

- Sở Nội vụ (b/cáo); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/cáo); 

- Đảng ủy Khối CCQTP (b/cáo); 

- Đảng ủy SCT (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

        Phan Văn Kha 
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