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KẾ HOẠCH 

thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị  

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia  

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/01/2020 của Tỉnh ủy về 

thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung có liên quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 

của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 166-KH/TU, ngày 02/01/2020 của Tỉnh ủy đến 

công chức và người lao động trong cơ quan. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự cần thiết trong việc chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo đúng chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến công chức và người lao động trong cơ 

quan hiểu, nhận thức về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Tiến tới xây dựng chính quyền số, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành về 

công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người 

dân và doanh nghiệp. 

2.Tham gia góp ý xây dựng hệ thống pháp luật 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tham gia đóng góp ý kiến, 

bổ sung và hoàn thiện những vấn đề mới góp phần phục vụ nhân dân đạt được 

hiệu quả cao nhất. 

3. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu 

Tập trung đầu tư, trang bị máy móc thiết bị tin học thay thế cho những thiết 

bị không còn khả năng đáp ứng nhu cầu công việc. Ứng dụng các phần mềm của 

tỉnh và của ngành đã triển khai nhằm thức đẩy ứng dụng số vào hoạt động của cơ 

quan.  
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Áp dụng các hình thức khen thưởng, khuyến khích công chức và người lao 

động sáng tạo, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào cải tiến những 

nhiệm vụ cơ quan. 

4. Phát triển nguồn nhân lực 

Có kế hoạch và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ 

của công chức và người lao động trong cơ quan để đáp ứng được với xu thế phát 

triển hiện nay. 

5. Thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan 

Tăng cường ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong hoạt động 

thường xuyên của cơ quan. Áp dụng chữ ký số để số hóa văn bản trao đổi và lưu 

trữ điện tử. 

Cung cấp thông tin công khai cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Lãnh đạo Cơ quan phổ biến, triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả công chức và người lao động 

trong các cuộc họp định kỳ của Cơ quan. 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn phổ biến, tuyên truyền đến công chức và 

người lao động thuộc phạm vi quản lý nắm và thực hiện kế hoạch này. 

Văn phòng phối hợp tham mưu báo cáo định kỳ theo chỉ đạo. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này có khó khăn vướng mắc kịp thời 

báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh (thông qua Văn phòng) để được giải quyết kịp 

thời./.  
 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh;   

- Các phòng chuyên môn; 

- Cổng thông tin Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 
   (Lịnh) 

      CHÁNH THANH TRA 
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