
 UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NV 

V/v học tập Chuyên đề toàn 

khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của 

Đảng học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về ý chí tự lực, tự 

cường và khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

Hữu Lũng, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 24/HD-

HU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về học tập chuyên đề toàn 

khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc”; Văn bản số 1184/UBND-THNC ngày 25/8/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại 

hội XIII của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; 

Để tổ chức, triển khai có hiệu quả các nội dung tại Kết luận số 01-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện uỷ, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) triển khai việc học tập Chuyên đề toàn 

khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học 

tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản theo 

Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung 
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ương, Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Hướng dẫn số 24/HD-HU, ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về học 

tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và đảng viên bằng hình thức phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận, thống 

nhất cao trong nhận thức và hành động.  

Hoàn thành trước ngày 15/9/2021. 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề toàn khóa 

gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, 

của huyện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

của cơ quan, đơn vị và thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Tăng cường tuyên truyền nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng 

năm trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; mạng xã hội Facebook, 

Zalo; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ; thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh 

hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết các buổi thông tin thời sự. 

Hoàn thành trước ngày 15/10/2021. 

2. Tổ chức triển khai các nội dung chuyên đề toàn khóa 

a) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa 

vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

toàn khóa và từng năm. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập bảo đảm phù hợp với 

tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn. 

Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổ chức, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm 

trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu 

nêu trong 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 vào các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua; tuyên truyền về 

kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ 

quan, đơn vị.   

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức  

Hằng năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn một số nội dung của 

chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Từng cá nhân liên 
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hệ bản thân, 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 hàng ngày. 

3. Chế độ báo cáo 

Định kỳ, các cơ quan đơn vị tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo kết 

quả hằng năm; báo cáo sơ kết (03 năm); báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW (05 năm) theo Hướng dẫn của Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ). 

Giao Phòng Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hơp̣, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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