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V/v tăng cường triển khai đợt sinh hoạt
chính trị gắn với kỷ niệm 132 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan trong khối tuyên truyền,
- Ban Chỉ đạo 35 huyện.
Thời gian qua, thực hiện Hướng dẫn số 39 - HD/HU, ngày 06/5/2022 của
Huyện ủy Bảo Yên hướng dẫn “triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng
bộ huyện và các cơ quan đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các
hội nghị, tọa đàm để triển khai các nội dung theo hướng dẫn; trang fanpage của
huyện đã đăng tải, chia sẻ một số nội dung tin, bài, video clip tuyên truyền về các
cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học của các cấp nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) gắn với công tác xây dựng, chỉnh
đốn đảng trong giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên, còn nhiều chi, đảng bộ trực thuộc, nhiều cơ quan, đơn vị chưa
chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị theo
Hướng dẫn số 39 - HD/HU; lượt tương tác, chia sẻ các thông tin trên trang fanpage
của huyện còn rất ít.
Để tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này
gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/25/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 12-NQ/TW,
ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Huyện ủy
Bảo Yên yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
huyện, các cơ quan đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
huyện:
Căn cứ Hướng dẫn số 39 - HD/HU, ngày 06/5/2022 của Huyện ủy Bảo Yên
xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học
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với chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; học tập và nghiên cứu
chuyên đề năm 2021 và toàn khóa “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”.
Chỉ đạo các tổ chức đảng, các tổ chức đoàn, hội trực thuộc triển khai đợt
sinh hoạt chính trị bằng hình thức phù hợp: sinh hoạt chi bộ, hội thảo, tọa đàm,
cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên huyện:
Chỉ đạo các nhà trường, tổ chức đoàn trực thuộc tập trung triển khai đợt sinh
hoạt chính trị nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022) thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tọa đàm, hội
thảo, sinh hoạt chuyên đề… giới thiệu sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên,
đoàn viên, học sinh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; chuyên đề năm 2021 và
toàn khóa “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”.
Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên tăng cường tương
tác: bình luận, chia sẻ, like những tin, bài, ảnh, video clip được đăng tải, chia sẻ
trên trang facebook Trận Phố Ràng và các trang Phan Si Phăng Điểm Hẹn, Hương
Sen Việt… để kịp thời lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực trên không
gian mạng.
3. Các cơ quan trong khối tuyên truyền
Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác
phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa
dạng; tổ chức tiếp và phát sóng các phim tài liệu, phóng sự về thành tựu xây dựng
CNXH ở Việt Nam, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Kịp thời đăng tải các tin, bài, phóng sự về các cuộc hội thảo, tọa đàm… tại
các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị của
Đảng bộ huyện phát trên sóng truyền thanh, truyền hình.
4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ thư ký giúp việc, đội ngũ Cộng tác viên
BCĐ 35 huyện:
Tăng cường cập nhật các nội dung thông tin, nhất là các tin, bài, ảnh, video
clip về các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học của các cấp, các bài viết chính luận
của đội ngũ chuyên gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng, chỉnh đốn
đảng và các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022) để đăng tải trên trang facebook Trận Phố Ràng.
Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc, các thành viên Ban
Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, đội ngũ Cộng tác viên tích cực triển khai, thực hiện
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việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.
Yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HU,
- Ban Tuyên giáo HU,
- Như kính gửi,
- Lưu VT+BTGHU.
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