TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 187 - KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019
“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo
đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
-----

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế
hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 74HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học
tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân
chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, triển khai thực
hiện chuyên đề năm 2019 trong Đảng bộ tỉnh như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Mục đích
Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân
chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi
mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị,
tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, củng cố hệ thống chính trị
trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ
chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương,
của Tỉnh ủy.
2- Yêu cầu
Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các ngành tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc tổ chức học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Lấy kết
quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn
cứ để kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.
Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều
hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức,
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phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh học tập
và làm theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương,
nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý
thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là trách nhiệm của mọi cán bộ,
đảng viên. Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, triển khai
thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.
II- Nội dung thực hiện
1- Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019
1.1. Đối với cấp tỉnh
- Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc.
- Hình thức: Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Trung ương
tới tỉnh và các điểm cầu của các huyện, thành phố.
- Thành phần:
+ Điểm cầu ở tỉnh (tại Hội trường Tỉnh ủy): Các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan tỉnh. Lãnh đạo các ban, sở,
ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã
hội của tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí
trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy
Khối các Cơ quan tỉnh. Bí thư (hoặc phó bí thư) các chi, đảng bộ trực thuộc
Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh ngoài thành phần mời của tỉnh; trưởng, phó
các cơ quan tham mưu, giúp việc và trưởng các đoàn thể Khối các Cơ quan
tỉnh. Trưởng các cơ quan: Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; Hội Chữ
thập đỏ tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh; Hội Khuyến
học tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Các đồng chí báo cáo viên Trung
ương công tác ở tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các cơ quan
tỉnh. Ban Giám hiệu, trưởng các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh. Cán bộ,
công chức Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Điểm cầu các huyện, thành phố: Thành phần gồm các đồng chí Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh, cấp
huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố,... (Một
số huyện mời bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, thị trấn hoặc nối điểm cầu trực
tuyến tới cấp xã).
- Thời gian: Đã tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu tại hội nghị trực
tuyến ngày 14/12/2018.

3

1.2- Đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
thành phố, đảng ủy trực thuộc; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể
(các đồng chí chưa dự hội nghị trực tuyến ngày 14/12/2018); bí thư, phó bí
thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các
xã, phường, thị trấn.
(Tùy điều kiện thực tế, các đảng ủy trực thuộc quyết định thành phần
dự hội nghị cho phù hợp).
- Thời gian: 1/2 ngày.
- Hình thức: Tổ chức hội nghị.
- Hoàn thành trong tháng 01 năm 2019.
1.3. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở
Đảng ủy xã, phường, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị
học tập chuyên đề năm 2019 tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi
bộ. (Các đồng chí chưa dự học nghiên cứu tại hội nghị do huyện ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức thì tham gia học tập tại các hội nghị này).
- Thời gian: 1/2 ngày.
- Hoàn thành trong tháng 02 năm 2019.
1.4- Tài liệu phục vụ các hội nghị
Tài liệu: Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
2- Một số nhiệm vụ sau học tập chuyên đề năm 2019
2.1- Đối với cá nhân
Sau học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019, từng cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức liên hệ bản thân, phấn đấu học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05CT/TW gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2019; xây dựng kế hoạch tu
dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc
phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh
hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối
với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu), chọn
một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực
hiện với chi bộ.
2.2- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ
Bí thư chi, đảng bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, phân
công đồng chí trong ban chi ủy hoặc báo cáo viên có năng lực chuẩn bị và
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truyền đạt nội dung; tổ chức thảo luận, liên hệ tình hình, kết quả thực hiện
của tập thể, cá nhân; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; đề ra biện pháp khắc
phục hiệu quả; kết hợp giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
2.3- Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng,
cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, nghiêm chỉnh chấp
hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 08QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị,
Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện đầy đủ
các quy định của Tỉnh ủy,…
Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của
Nhân dân, của dân tộc. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất
nước và Nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm
mục tiêu phấn đấu.
Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn,
hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí
tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Sẵn
sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tích
cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.
Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tìm tòi, đổi
mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị, công việc do
mình phụ trách.
Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh
bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ
kế cận. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách
mạng; mẫu mực về đạo đức, lối sống; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.
Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương
quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công, đổ lỗi.
Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy
mình không đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
2.4- Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải
quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyên đề năm 2019
Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa
chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của
chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo
đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải
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quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các
phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là: Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết
Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 khóa
XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách
tiền lương; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 125-KH/TU,
ngày 15/01/2018 về triển khai xác định khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị,...
2.5- Tiếp tục xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ
sở, các cơ quan đơn vị tiếp tục xây dựng, lựa chọn những mô hình, cách làm
hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong địa phương, cơ quan, đơn vị để bồi
dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; quan tâm việc thực hiện các tiêu chí
đánh giá mô hình (theo Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 20172020).
2.6- Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tùy điều kiện cụ thể, cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW kết hợp với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tôn vinh người tốt,
việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
2.7. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học
tập và làm theo Bác
Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2019 cần gắn với
các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm
vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ
niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 70
năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019) và 50 năm tác phẩm “Nâng cao
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019).
Cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo
viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong
các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện
thời sự. Tại các hội nghị, tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của
phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ,
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đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo
dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo
của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề, với
“Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp
tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (ban hành kèm theo
Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị).
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 61-KH/TU ngày
24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số
84-KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và nhân
rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2020; tổ chức các hoạt động giao lưu, toạ
đàm, các cuộc thi gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác trong dịp 19/5/2019 hoặc kỷ niệm các ngày truyền thống
của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với các nội dung những lần Bác Hồ về
thăm tỉnh Hòa Bình.
III- Tổ chức thực hiện
1- Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan Nhà
nước lựa chọn những khuyết điểm, hạn chế, nhất là những vấn đề liên quan
tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên,
cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước triển khai những nội dung nêu
trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu
cầu của 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;
kết hợp với triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về
“Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, Luật
Tiếp công dân, Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng Nhân
dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống của Nhân dân trong triển khai thực hiện
cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết hợp
với các đợt phát động và tổng kết thi đua.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành
chính; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ
Nhân dân của các cơ quan, của công chức, viên chức Nhà nước; đổi mới hình
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thức lấy ý kiến Nhân dân, có cơ chế thích hợp để khuyến khích Nhân dân bày
tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình.
2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức
năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, tổ chức học tập, tuyên truyền, hướng dẫn
thực hiện đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các
hình thức phù hợp, gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành
lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, toạ đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên
truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên báo, tạp chí, bản tin của ngành;
lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ
Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018
của Ban Bí thư khoá XII.
Các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi
trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về
các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát
việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức học tập, quán triệt, công tác
tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 của cấp ủy
các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về những
nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019; tuyên truyền gương người tốt, việc
tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua
yêu nước của địa phương. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 236KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiêu
biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với nội dung chuyên đề.
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức
giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; kế
hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị; kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
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4- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch học
tập chuyên đề năm 2019 và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nội dung sau học
tập chuyên đề đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 (qua Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy).
5- Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông
tin điện tử tỉnh
Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tuyên truyền
nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát
huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” về gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay,
cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
Các ban xây dựng Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; ban thường vụ
các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, đoàn
thể tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch, triển khai thực hiện đảm
bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy
định.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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