Nhim v nm 2015 ca ch th 03-CT/TW v “tip tc y mnh v hc tp và làm theo tm gng o c H Chí
Minh”
1.Ch nm 2015
“ Hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh v trung thc, trách nhim; gn bó vi nhân dân; oàn
kt, xây dng ng trong sch, vng mnh”.
2.Nhim v
- Tip tc nâng cao nhn thc, quán trit sâu sc tm quan trng, ý ngha thit thc và lâu dài ca vic hc
tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh trong toàn ng và toàn xã hi, trc ht i vi cp y, lãnh o chính
quyn, mt trn và các hi oàn th có nhiu hình thc phù hp nhm tuyên truyn, giáo dc t tng, tm gng o c H
Chí Minh i vào chiu sâu, to chuyn bin tích cc v nhn thc và hành ng trong cán b, ng viên, nht là i vi
qun chúng nhân dân.
- Kt hp cht ch vic thc hin Ch th s 03-CT/TW vi vic thc hin nhim v chính tr, công tác xây dng
ng, xây dng h thng chính tr và các phong trào ang trin khai thc hin ca ngành, a phng, c quan, n v. y
mnh công tác phát trin ng viên mi, chú ý nhng n v hành chính, t dân ph,... và các doanh nghip cha
có ng viên.
- Tip tc ch o, hng dn a ni dung hc tp và làm theo t tng, tm gng o c H Chí Minh vào sinh hot
thng xuyên, sinh hot chuyên ca t chc ng, chính quyn và oàn th mt cách thit thc, hiu qu.
- Tip tc ch o gn kt có hiu qu vic thc hin Ch th s 03-CT/TW vi thc hin Ngh quyt Trung ng 4
(khóa XI), Ch th 1973/CT-TTg ca Th tng Chính ph.
Quy nh s 101-Q/TW ca Ban Bí th và Quy nh s 5946-Q/TU ca Ban Thng v Thành y, Ch th
29-CT/TU ca Ban Thng v Thành y; tp trung gii quyt dt im nhng vn bc xúc t ra i vi tng n v; xây dng k
hoch khc phc, phân công ngi ph trách, nh ra thi hn gii quyt dt im, cui nm s kt, ánh giá, báo cáo kt
qu vi cp y cp trên.
- Tip tc ch o, hng dn rà soát, b sung, c th hóa vic xây dng chun mc o c theo t tng, tm gng o c
H Chí Minh phù hp vi c im, tình hình tng n v theo hng ngn gn, d nh, d hiu, d thc hin, gn vi thc hin
Ngh quyt 33-NQ/TW ca Ban Chp hành Trung ng ng khoá XI v “Xây dng và phát trin vn hóa, con
ngi Vit Nam áp ng yêu cu phát trin bn vng t nc”.
- Tip tc y mnh vic giáo dc o c, li sông cho cán b, ng viên, th h tr, hc sinh, sinh viên theo t tng
tm gng o c H Chí Minh.
- Chú trng vic bi dng in hình, xây dng, phát hin, biu dng, khen thng, nhân rng các tp th, cá
nhân tiêu biu trong hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh, nht là nhng cá nhân hin không gi các
chc v lãnh o.
- Hng dn các t chc c s ng xây dng chng trình công tác kim tra, giám sát chuyên ; thng xuyên
s kt, ánh giá kp thi chn chnh nhng biu hin lch lc, hình thc, không hiu qu trong vic trin khai thc hin
Ch th s 03-CT/TW.
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