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Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Công văn số 546/UBND-NC ngày 03 tháng 3 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại mục 1, 2, 3, 4 

Phần II, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về 

tăng cường cũng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (ban hành kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ) và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Công văn số 3794/UBND-NC ngày 09 tháng 11 năm 2022 về 

triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 06 tháng 10 năm 2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan Chương trình 

phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp Nhân dân, tạo thành sức 

mạnh tổng hợp để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. 

3. Quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên phải đảm bảo tính đồng 

bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Quy định, Chương trình, Kế hoạch, 

Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; về xây dựng đội ngũ cán bộ 

và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh1. 

                                              
1 Quy định số 11-QĐi/TU ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Kế hoạch số 43-

KH/TU ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 

tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 28 tháng 10 năm 2021 của 



2 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT (đ/b); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 

 

 

                                                                                                                                             
Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và 

Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…. 

   Kế hoạch số 1111/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 về triển khai thực hiện Chương trình hành 

động của Chính phủ về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Công 

văn số 1166/UBND-NC ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công văn số 2210/UBND-KGVX ngày 12 tháng 

7 năm 2022 về triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của 

Bộ Chính trị và các Văn bản chỉ đạo có liên quan; Công văn số 196/UBND-KTTH ngày 27 tháng 01 năm 2023 

về việc triển khai thực hiện Thông báo số 656-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Công văn số 1166/UBND-NC ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công văn số 2210/UBND-

KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2022 về triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các Văn bản chỉ đạo có liên quan…. 
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