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V/v đẩy mạnh học tập, làm theo
và nêu gương theo Bác

Kính gửi:

- Uỷ viên BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh;
- Bí thư các Chi bộ trực thuộc;
- Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 819-CV/ĐUK, ngày 13/9/2022 của Đảng uỷ Khối
Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc đẩy mạnh học tập, làm theo và nêu gương
theo Bác; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên,
Bí thư các Chi bộ và Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và
người lao động học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề
toàn khóa và hằng năm phù hợp với thực tế của Chi bộ, đơn vị.
2. Chủ động rà soát, tham mưu Đảng uỷ Văn phòng hoàn thiện chuẩn mực
đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc
điểm, tình hình của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (theo tiêu chí 5C-8T) để
mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn
phòng UBND tỉnh Lào Cai thường xuyên liên hệ tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện.
3. Đẩy mạnh đôn đốc cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các nội
dung cam kết nêu gương năm 2022, gắn với đợt sinh hoạt chính trị theo tinh
thần "tự soi”, "tự sửa” và tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng. Đánh giá cụ thể việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm đảng viên cuối năm theo quy định.
4. Thường xuyên phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập
thể, cá nhân điển hình xuất sắc, có hành động nhân văn, nhân ái, có sức lan tỏa
mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong cộng
đồng; đồng thời đề xuất Đảng uỷ Văn phòng thẩm quyền biểu dương, khen
thưởng theo Quy định 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
5. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc việc đưa chủ đề học tập và làm theo Bác
trong bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào sinh hoạt chi
bộ hằng tháng theo Quy định 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Phân công 01 đồng chí
Chi uỷ viên giới thiệu, quán triệt nội dung chủ đề; người chủ trì gợi ý thảo luận;
chi bộ thảo luận liên hệ gắn với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, đoàn thể; chức

trách, nhiệm vụ của đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chuyên
đề, đảm bảo tối thiểu mỗi quý một lần (trong đó có chủ đề về học tập và làm
theo Bác) theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 07/6/2018 của Ban Tổ
chức Trung ương.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 109-QĐ/TW ngày
03/01/2018 của Ban Bí thư, gắn với thực hiện các nội dung cam kết nêu gương
của cán bộ, đảng viên. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát phải kết luận rõ ưu điểm
để phát huy, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm (nếu có).
7. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo và nêu gương theo Bác;
tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong chi
bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Phát
huy vai trò của cổng thông tin điện tử Văn phòng; các trang mạng xã hội chính
thống (fanpage, zalo, facebook,...). Tích cực đăng tải, chia sẻ những thông tin
tích cực về Bác Hồ, những hành động đẹp, nhân văn, nhân ái trên trang fanpage
Ánh Dương và Cổng thông tin của Đảng ủy Khối để lan tỏa những cách làm
hay, hành động đẹp trong học tập và làm theo Bác.
8. Các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền việc học tập, làm theo và
nêu gương theo Bác trên các ứng dụng mạng xã hội (fanpage, zalo, facebook,...)
với phương châm "Hằng tuần, mỗi đoàn viên, hội viên chia sẻ ít nhất một thông
tin tích cực, hữu ích”, theo tinh thần lấy cái "đẹp”, dẹp cái "xấu”.
Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm
theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng
uỷ Văn phòng UBND tỉnh; đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các Chi
bộ và Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc quan tâm chỉ đạo, triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh (b/c),
- Như trên (t/h),
- Lưu: VP, ĐU.
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