TỈNH UỶ q u ả n g t r ị
b a n TUYEN GIAO

Đả n g c ô n g s ả n v i ê t n a m
Đông Hà, ngày'/¿tháng 3 năm 2018
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Số S2>A - CV/BTGTƯ
V/v gửi báo cáo sơ kết 02 năm
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
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s ửi: - Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành uỷ,
đảng uỷ trực thuộc.

nuẲMỈ Ĩ ị c UeThuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Ú
Chính trị vê “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ
íuL,
Minh” vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018) của
7ự y ỵ u t f Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thực hiện Công văn số 4082-CV/BTGTW, ngày
' 6/3/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi báo cáo sơ kết 02 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 02 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW đê Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng họp báo cáo Ban Thường vụ,
Ban Bí thư.
Nội dung báo cáo cần đánh giá cụ thể về:
+ 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: - Nêu những mô hình hay, cách
làm sáng tạo;
- Đánh giá chung về sự chuyển
biến trong nhận thức, hành động; gương điển hình tiên tiến...
+ 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 2018 và những năm tiếp theo.
ÌA
Báo cáo xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị - 30 Hùng Vương,
Thành phố Đông Hà chậm nhất ngày 30/3/2018. Đe nghị các đơn vị thực hiện đúng
thời gian quy định.
Nơi nhân:

K/T TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu PTT-BC&XB, VT.
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Lê Văn Kiệm

