TỈNH ƯỶ QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO
*
số *&£ - CV/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆ T NAM
Đông Hà, ngày l-lAháng 3 năm 2019

V/v gửi báo cáo sơ kết 03 năm
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
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Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
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- Ban Tuyên giáo, Tuyền huấn các huyện, thị, thành uỷ,
đảng uỷ trực thuộc.

Đe chuẩn bị cho Hội nghị 3Ơ kểt 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
AM Chính trị về “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2019) của
yvỉu ỉỹí'
Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thực hiện Công văn số 5968-CV/BTGTW, ngày
1/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi báo cáo sơ kết 03 năm triển
khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực
các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gửi báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng họp báo cáo Ban Thường vụ,
Ban Bí thư.
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Nội dung báo cáo cần đánh giá cụ thể về:

1.
Kết quả thực hiện từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2019 và 3 năm thực hiện
Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính Trị.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị;
- Kết quả đạt được trên các mặt công tác:
+ Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị
+ Việc học tập, quán triệt chỉ thị, chuyên đề hàng năm
+ Xây dựng chủ đề, chủ điểm, chuấn mực đạo đức
+ Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm
+ Việc gắn Chỉ thị 05 với: Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, thực hiện Nghị quyết
TW4 với nhiệm vụ chính trị, Chào cờ...
+ Công tác kiếm tra, giám sát
+ Nêu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05.
- Đánh giá chung về sự chuyển biến trong nhận thức, hành động; gương
điến hình tiên tiến...
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- Nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân.
Trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực
hiện Chỉ thị trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
2. Kết quả giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, việc thực
hiện nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đánh giá về kết quả triển khai;
+ Phong trào thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí theo tư tưởng của Bác trong
Đảng bộ và Nhân dân;
+ Phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh
đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu tranh ngăn
chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đực xã hội...
3. Kiến nghị, đề xuất.
Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị - 30 Hùng Vương, Thành
phố Đông Hà trước ngày 25/3/2018. Đe nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian í /
quy định.

Nơi nhân:

K/T TRƯỞNG BAN

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu LLCT -LSĐ, VT.
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