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như: cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quản lý nhà nước trong lĩnh vực
quản lý ñất ñai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, an ninh trật tự, công tác tiếp dân, xử
lý ñơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao
tinh thần trách nhiệm, ñạo ñức và kỷ luật công vụ ñối với cán bộ công chức, thái ñộ
phục vụ nhân dân và những vấn ñề hiện ñang gây bức xúc ñể chỉ ñạo, tạo ra sự
chuyển biến thật sự rõ nét về ñạo ñức, phong cách, hiệu quả công việc. Năm 2012,
Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chọn việc nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị,
cuộc họp của chính quyền các cấp và các cơ quan khối nhà nước ñể tập trung chỉ ñạo
thực hiện.
5. Theo hướng dẫn của ngành dọc Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ, các sở, ngành, chính quyền ñịa phương rà soát, xây dựng, công bố và tổ
chức thực hiện các chuẩn mực về ñạo ñức nghề nghiệp ở tất cả các ñơn vị thuộc
ngành, ñịa phương mình theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và thiết thực.
Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh là một trong những
tiêu chuẩn ñánh giá, bình xét, phân loại hằng năm ñối với cán bộ, công chức, viên
chức, cơ quan, ñơn vị.
6. Sở Giáo dục và Ðào tạo, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ ñộng
phối hợp các sở, ngành, ñịa phương chỉ ñạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn
mực ñạo ñức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các trường cao ñẳng, trung
cấp, dạy nghề; ñưa giáo trình về ñạo ñức Hồ Chí Minh vào giảng ở các cấp học, bậc
học thuộc hệ thống giáo dục và bồi dưỡng, ñào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo
sự chỉ ñạo, kế hoạch thống nhất chung của các bộ, ngành Trung ương.
7. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có kế hoạch dự trù và cấp phát kinh
phí, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán. Có mục chi cụ thể cho các cấp chính
quyền từ tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn; ñồng thời kiểm tra việc sử dụng kinh phí
triển khai thực hiện các hoạt ñộng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức,
phong cách Hồ Chí Minh; ñảm bảo việc chi tiêu của các cơ quan, ñơn vị thực hiện
kịp thời, ñúng mục ñích, ñúng quy ñịnh hiện hành.
8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn,
chỉ ñạo các cơ quan thông tin ñại chúng từ tỉnh ñến cơ sở ñẩy mạnh công tác tuyên
truyền về tư tưởng, tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh.
9. Báo Hải Dương, ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống phát thanh, truyền
thanh từ huyện tới cơ sở, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, có chuyên trang, chuyên mục
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về những gương người tốt,
việc tốt. Trong ñó coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và biểu dương các tập
thể, cá nhân ñiển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí
Minh. ðồng thời phê phán, lên án các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn
mực về ñạo ñức, lối sống.
10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng việc
tiếp tục ñẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh với nội dung,
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