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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua làm theo gƣơng Bác
năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Thành

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; Công văn số 1756/UBND-TH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của
Chủ tịch UBND tỉnh về Phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm
2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
yêu nước và công tác khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức
sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp
Nhân dân, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tích cực
học tập và làm theo gương Bác, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch
phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2017 và
tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi
đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành, tích
cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp
phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 của huyện và của xã thị trấn.
- Phong trào thi đua, chú trọng xây dựng những gương điển hình tiên tiến
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng kịp thời trong
học tập và làm theo gương Bác; thông qua phong trào thi đua để rèn luyện,
bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống,
trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức để phục vụ Nhân dân.
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2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục,
tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn
diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh phải tạo sức lan tỏa, rộng khắp, nhất là thực hiện các chuẩn mực
về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên
tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân.
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
và các trường học trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, phát động thi đua thực
hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù
hợp với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị mình.
- Việc biểu dương khen thưởng và tổ chức gặp mặt phải thật sự trang
trọng, mang tính tôn vinh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các tập thể,
cá nhân được biểu dương, khen thưởng là những tấm gương thật sự tiêu biểu,
được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở hoặc được phát hiện qua các đợt
kiểm tra, giám sát và qua các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phát triển sản xuất,
kinh doanh... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung thi đua
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành ra sức thi đua
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
nhất là chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo
Bác phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, đơn vị trong
giai đoạn hiện nay. Quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt,
người đứng đầu các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm
tra, giám sát việc thực hiện và lấy kết quả này là một trong những tiêu chuẩn
bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.
- Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện chỉ đạo thực hiện tốt
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chuyên đề năm 2017, xây dựng kế hoạch làm theo của cán bộ, công chức, viên
chức và phải được thông qua tại cơ quan, đơn vị mình.
- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu
dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn những nhận thức
lệch lạc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị và
các biểu hiện tiêu cực khác.
2. Đối tƣợng thi đua
- Tập thể và cá nhân các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; các trường
học trên địa bàn huyện.
- Các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trong huyện.
a) Đối với tập thể
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn, các trường học trên địa bàn chỉ đạo và quán triệt, triển khai về đạo đức
công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; ngành Giáo dục và đào tạo huyện tổ
chức triển khai toàn ngành; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy.
- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham
gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.
- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu
được học tập và nhân rộng.
- Tập thể cơ quan, đơn vị phải xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Phấn đấu đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và có thứ hạng của
tỉnh.
b) Đối với cá nhân
- Cá nhân thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là
tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học
tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị mình.
- Bản thân phải có hành động “làm theo” biểu hiện việc làm cụ thể thiết
thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng
chống tham nhũng, lãng phí, có sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực… đóng
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của cơ
quan, đơn vị.
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- Công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
2018.
3) Đăng ký thi đua:
Dựa trên Kế hoạch này, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện xây dựng kế
hoạch, phát động thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký giao ước thi đua, gởi về Thường trực Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng huyện hạn chót ngày tháng 4 năm 2018 .
III. KHEN THƢỞNG
1. Hình thức biểu dƣơng, khen thƣởng
a) Hình thức biểu dương
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương (trên phương tiện thông tin
đại chúng và trong các buổi giao lưu) đối với những tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
b) Hình thức khen thưởng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho đơn vị đạt hạng
nhất, nhì, ba, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm
theo gương Bác năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Thành;
2. Tiêu chuẩn xét khen thƣởng
a) Đối với cá nhân: Cá nhân được khen thưởng chủ yếu là người đang
trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập được bình chọn từ cơ sở hoặc
được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phải đạt các
tiêu chuẩn sau đây:
- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về
ý chí, rèn luyện gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện,
tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, có nhiều
sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực…đóng góp sức người, sức của
vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương,
cơ quan, đơn vị.
b) Đối với tập thể: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa
bàn huyện chỉ đạo và quán triệt tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, mô
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hình được nhân rộng và thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ,
đảng viên và quần chúng Nhân dân.
- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Công đoàn, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh xuất sắc; Chi bộ vững mạnh và được xếp
hạng của các sở, ngành tỉnh.
3. Hồ sơ, thủ tục, thời gian trình khen thƣởng
a) Hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện
- Tờ trình đề nghị khen thưởng.
- Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng cấp trình khen.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu
tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ).
Trường hợp là doanh nghiệp hoặc cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp phải có
văn bản xác nhận của cơ quan Thuế về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của
đơn vị tương ứng với khoảng thời gian đề nghị khen thưởng.
b) Thời gian trình khen thưởng
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng huyện) chậm nhất ngày 20 tháng 11 năm 2018 (kể cả
ngành Giáo dục và Đào tạo). Sau thời gian quy định sẽ không được xét khen
thưởng.
c) Kinh phí khen thưởng
Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng:
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ;
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ;
4. Tổ chức gặp mặt, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình
trong học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân huyện sẽ chọn một số cơ quan, đơn vị huyện và xã, thị
trấn tổ chức việc biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
a) Hình thức:
Có thể chọn một trong các hình thức dưới đây:
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- Tổ chức hội nghị biểu dương.
- Tổ chức lễ báo công hoặc tuyên dương tại các di tích lịch sử, cách mạng
gắn với lịch sử của huyện.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các
điển hình với một số cơ quan, đơn vị.
b) Thời gian:
Huyện dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5; ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948).
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG, MỨC KHEN THƢỞNG
Căn cứ vào điểm thi đua đạt được (tính từ điểm cao nhất) giải thưởng như
sau:
1. Khen thƣởng phòng, ban ngành, đoàn thể huyện
- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng (Kèm theo 3 cá nhân, và cộng 3 điểm vào
thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- 01 giải Nhì: 200.000 đồng (Kèm theo 2 cá nhân và cộng 2 điểm vào
thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng (Kèm theo 2 cá nhân và cộng 1 điểm vào
thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- Không hạng 1 cá nhân.
2. Khen thƣởng xã, thị trấn
- 01 giải Nhất: 6.000.000 đồng (Kèm theo 6 cá nhân, trong đó có 3 Nhân
dân và cộng 6 điểm vào thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- 01 giải Nhì: 4.000.000 đồng (Kèm theo 5 cá nhân, trong đó có 2 Nhân
dân và cộng 4 điểm vào thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- 03 giải Ba: 3.000.000 đồng (Kèm theo 4 cá nhân, trong đó có 2 Nhân
dân và cộng 2 điểm vào thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
3. Khen thƣởng các trƣờng học trên địa bàn huyện
- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng (Kèm theo 3 cá nhân và cộng 3 điểm vào
thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- 01 giải Nhì: 2.000.000 đồng (Kèm theo 2 cá nhân và cộng 2 điểm vào
thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng (Kèm theo 2 cá nhân và cộng 1 điểm vào
thành tích kinh tế - xã hội năm 2018).
- Không hạng 1 cá nhân.
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(Ngoài ra còn xét khen thưởng cho các cá nhân có mô hình sáng kiến của
các cấp).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phối hợp
Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng bảng điểm, tiêu chí thi đua; hướng dẫn nội
dung thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời biểu dương, khen
thưởng, tham mưu tổ chức họp mặt, tọa đàm các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thẩm định hồ sơ khen
thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xem xét. đối với các xã, thị
thị trấn trên địa bàn huyện.
Đề nghị Thủ trưởng phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học tổ chức thực hiện tốt kế
hoạch này, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Thường trực Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường trên địa bàn huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Đỗ Văn Lô
Email:
lodv@haugiang.g
ov.vn
Cơ quan: Huyện
Châu Thành, Tỉnh
Hậu Giang
Thời gian ký:
09.04.2018
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:49 / KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018
của Ủy ban nhân dân huyện)
I. THANG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI XÃ, THỊ TRẤN:

STT
1

2

3

4

5

6

7

9
10

Nội dung thi đua

Công tác tuyên truyền của đơn vị, số
người tham gia
Tham mưu triển khai thực hiện chủ đề
“Xây dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng
viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. năm 2018
Xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện chủ
đề năm 2018
Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt cho
cán bộ chủ chốt: Tổ chức Hội nghị triển
khai quán triệt chủ đề năm 2018 cho cán
bộ chủ chốt các xã, thị trấn, kịp thời, đúng
quy định
Đơn vị có mô hình mới, cách làm hay,
hiệu quả trong học tập và thực hành làm
theo tấm gương đạo đức của Bác (Mỗi mô
hình được 5 điểm)
Có phân công cấp ủy để kiểm tra, giám sát
thực hiện đối với các chi bộ đạt 100% (có
hồ sơ kiểm tra đầy đủ)
Điểm thưởng: Đơn vị có 100% chi bộ
được kiểm tra ít nhất 01 lần/năm được
cộng thêm 02 điểm
Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết và vinh
danh điển hình tiên tiến
Thực hiện có hiệu quả, tạo được chuyển
biến trong trách nhiệm nêu gương

Điểm
chuẩn
80 điểm

Tự chấm

Huyệnc
hấm

10

5

10

20

10

6
10

8

11

12

13

14

Đơn vị có Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch
UBND được đánh giá là “gương mẫu”
được công 03 điểm. Điểm trừ: Đơn vị có
cán bộ, đảng viên là cấp ủy thực hiện
không tốt trách nhiệm nêu gương, bị kỷ
luật từ hình thức khiển trách trở lên thì bị
trừ 0,5 điểm/1 đảng viên (điểm trừ tối đa
không quá 05 điểm)
Đơn vị có đảng viên vi phạm Quy định 47QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XI) và Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy trừ 01
điểm/đảng viên (trừ tối đa không quá 05
điểm)
Xây dựng Bản cam kết và kế hoạch học
tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm
2018.
Có đầy đủ các loại báo cáo: 6 tháng, tổng
kết năm 2018

5

5

II. THANG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH, MẬT TRẬN,
ĐOÀN THỂ HUYỆN; CÁC TRƢỜNG HỌC ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN:

STT

1

2
3
4
5

6

7.

Nội dung

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
theo tinh thần Kế hoạch của UBND huyện
về thi đua học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán
bộ, đảng viên đạt tỷ lệ 100%
Xây dựng kế hoạch phát động thi đua cho
đơn vị
Tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia
học tập đạt 100%
Chi bộ tổ chức kiểm tra việc thực hiện.
Thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh
Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
2017
Nhân rộng và vinh danh các gương tập

Điểm
chuẩn
80 điểm

Tự chấm

Huyện
chấm

10

5
5
5
10

10

10

9

8.

9.

10

11

12

thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị
chấp hành tốt chủ trương, đường lối của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước về đạo đức lối sống, đạt tỷ lệ 100%
Đơn vị có đảng viên vi phạm Quy định 47QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XI) và Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy trừ 01
điểm/đảng viên (trừ tối đa không quá 05
điểm)
Đẩy mạnh việc sáng tác các tác phẩm văn
hóa, văn nghệ, báo chí về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh
Xây dựng Bản cam kết và kế hoạch học
tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm
2018.
Kịp thời tổng kết và báo cáo năm đúng
thời gian quy định

5

5

5

5

5
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