
T!NH UYLAO CAl BANG CONG SAN VIET NAM 

S 38 -QD/TU LàoCai, ngày 1? tháng01nàm2022 

QUY B!NH 
Hyc tip, lam theo và nêu gtro'ng 

theo tir tu'&ng, do dfrc, phong each Ho ChI Minh 
trên dia bàn tinh Lao Cal 

Can cr Chi thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B ChInh tr v dy mnh 
h9c t.p và lam theo tu trnng, d.o dirc, phong each Ho ChI Minh; 

Can cr Quy djnh s 101-QD/TW, ngày 07/6/2012 cüa Ban BI thu Trung 
i.rcmg khóa XII ye trách nhim nêu guo'ng cüa can b, dãng vien, nhât là can b 
lãnh do chñ chôt các cap; 

Can cr Quy djnh 55 -QD/TW, ngày 19/12/2016 cüa B ChInh trj khóa XII ye 
mt so vic can lam ngay dê thng cuông vai trô nêu guong cüa can b, dâng viên; 

Can Cu Kt lun s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v tip tic 
thrc hin Chi thj so 05-CT/TW cüa B ChInh trj ye "Day mnh h9c tp Va lam 
theo tu tu0ng, dao  duc, phong cách H ChI Minh"; 

Can cü Kt1un s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chp hành Trung 
ucing khóa XIII ye day mnh xây dçrng, chinh don Dãng và h thông chInh tr; kiên 
quyêt ngàn chn, day lüi, xà l nghiêm can b, dàng viên suy thoái ye tu ttrOng 
chInh trj, do drc, lôi song, biêu hin "tr din biên", "tir chuyên hóa"; 

Can cir Quy djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/202 1 cüa Ban Chp hãnh Trung 
uang Dang khóa XIII ye nMng diêu dãng viên không duçic lam; 

C cü Quy djnh 1171 -QD/TU, ngày 23/4/2019 cüa Tinh üy v thirc hiçn 
trách nhim nêu gi.rang cüa can b, dâng viên, truc hêt là can b chñ chôt các cap 
thuc Dâng b tinh Lao Cai; 

Can cii Nghj quyt s6 12- NQ/TU, ngày 01/10/2021 cüa Ban Chip hành 
Dáng b tinE ye tip tic day mnh hçc tp và lam theo tu tu&ng, do dirc, phong 
cách Ho Clii Minh trong tInh hInh mói, 

Ban Thu&ng vi Tinh üy quy djnh vic h9c t.p, lam theo và nêu guoTig theo 
ti.r tuâng, do duc, phong cách Ho ChI Minh trên dja bàn tinh Lao Cai nhu sau: 

Chuong 1 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diêu chinh và di trçrng áp diing 

1. Phm vi diu chinh: Quy djnh nay quy djnh vic hçc tip, lam theo và nêu 
gucing theo tix tu&ng, do dirc, phong each Ho ChI Minh trên dja bàn tinh Lao Cai; 
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trách nhim cüa cap üy, to chü'c dâng, các co quan tham mini gi11p vic cap üy và 
can b, dãng viên, cong chirc, viên chirc trong hpc tp và lam theo Bác. 

2. Di tuçrng áp dyng: Cp üy các c.p ti'r tinh dn co sà và can b; dng viên, 
cong chñc, viên chü'c trên dja bàn tinh Lao Cai. 

Diêu 2. Nguyen tc chung: 

1. Hçc tip, lam theo và nêu guang theo tu tu&ng, do dire, phong each H 
ChI Minh là cong vic thi.rông xuyn, là nghTa vii, trách nhim, quyên lcii cira mi 
tO chirc dàng, can b, dáng vien, cong chirc, viên chirc. Néu cao tinh than gucmg 
mâu cira can b länh do chir chôt và ngixôi dirng dâu các cap trong hçc t.p Va lam 
theo Bác. 

2. Các cp fry, th chirc dãng, ngir&i dimg du trirc tip lãnh do, chi dy.o, 
chfr tn và chju trách nhimvê h9c tip, lam theo và nêu guung theo tu tiiO'ng, dao 
dirc, phong cách Ho ChI Minh den can bi, dâng vién, cOng chirc, viên chirc và các 
tang lop Nhân dan. 

Chwrng2 
QIJY DINH CI,J THE 

Diêu 3. Ni dung và hinh thuc hçc tp Bác 

1. Ni dung h9c tip:  Thijc hin dy dii trên các phucmg din v tl.r tu&ng, 
d?o dirc và phong each Ho ChI Minh, gôm: 

1.1. Hc tp tu tthng H ChI Minh, bao gm h th6ng quan dim, tu tuâng 
Ho ChI Mirth ye: (1) giãi phóng dan tc, giãi phóng giai cap, giãi phóngxä hi và 
con ngithi; (2) ye dc 1p dan tc gän lien vói chfr nghia xã hi; (3) ye két hçrp sire 
manh dan tc vOi sirc mnh thii dai;  (4) ye sire mnh cfra Nhân dan, ye khôi dai 
doàn ket toàn dan tc; (5) ye quyên lam chir ciia Nhân dan, xây dirng Nba nuâc ciia 
dan, do dan, vi dan; (6) ye quOc phông toàn dan, an ninh nhân dan, xây dirng lirc 
1ug vu trang nhân dan; (7) ye xây drng, phát triên kinh tê và van hoá, không 
ngirng nãng cao diii sOng 4t chat, tinh than cfra Nhán dan; (8) ye 4o dire cách 
mng can, kim, hem, chinh, chI công, vô tir; (9) ye chàm lo, bôi duong the h 
each mang cho d?i sau; (10) ye xây dirng Dáng trong sch, vüng m?nh. 

1.2. H9c tp t.m guoiig do dire H ChI Minh, là h9c t.p h thng quan 
diem và tam guang dao  dire each mng cira Ngithi ye: (1) tuyt dôi trung thành, 
kiên djnh l tuâng each mng, d.t lcii Ich cira Dãng, cira dat nirâc, dan tc len trên 
tat Ca; (2) hêt lông, bet sire phiic vii TO quôc, phng sir nhân dan, tn trung v&i 
nixâc, t.n hiêu vâi dan; (3) ht lông yëu thung dOng bão, dOng chf, yêu thi.rang 
con nguôi; (4) can, kim, hem chInh, chI cOng vô tu, that  sr là cong bc cira Nhân 
dan, kiên quyêt chông chir nghTa cá nhân, ca hi, xa hoa, lang phi, tham nhüng, 
tiêu circ. 

1.3. Hçc tp phong each H Chi Minh do là: (1) phong cách tu duy dc lip, 
tçr chfr, sang tao, luôn gan chat l lun vâi thire tin; (2) phong each lam vic dan 



chü, khoa h9c, k hrö'ng, ci,i th, tOi noi, tó'i chn; (3) phong cách 1rng xr van hoá, 
tinh té, day tInh nhân van, thârn darn tinh than yêu dan, trong dan, vi dan; phê bInh 
cong vic chra dung chr không phê bInh con ngthi; (4) phong cách nói di doi vâi 
lam, di vào lông ngui; (5) nói và viêt ngàn gun, d hiêu, d nh, d 1am; (6) 
phong cách song thanh cao, trong sach,  giân dj; (7) phong cách qu.n chüng, dan 
chñ, tçr mInh nêu gwing. 

2. V hInh thüc h9c tip. D vic h9c tp tr& thành cong vic thung xuyên, 
phâi dông thi thirc hin các hInh thu'c h9c tp sau: 

2.1. H9c t.p trung: Can ci yêu cu, nhim vij, các th chü'c dâng, co quan, 
don vi, doàn the... triu tp dai  biêu hçc tp trung bang hInh thñc hi nghj vó'i thà'i 
gian, quy rnO, dôi tung, nOi  dung, hInh thic phü hp. Két thuc hi nghj t chüc 
kiêm tra, dónh giá kêt qua h9c tp bang rnt trong các hInh thüc (vi& bài thu 
hoach; träc nghim; tháo 1un...). 

1 00%  t chrc dãngvà dâng viên dang sinh hoat du dixçc tham gia hçc tip, 
quán trit day dü, thirc chat các ni dung, yêu câu ye hçc tp và lam theo tii tu'Oiig, 
dao dirc, phong cách Ho Chi Minh. 

2.2. Hçc tp thông qua sirth hoat chi b, co quan, doàri th: 

Các chi b h.ng tháng du diza ni dung hpc và lam theo Bác dàng trên ban 
tin Thông báo ni b cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy vào thâo 1un, lien h gän vôi 
nhim vi chInh trj cüa chi bt, chic trách, nhirn v11 cüa dâng viên. Biêu duong 
nhing dãng viên có vic lam cii the, thiêt th1rc ye hçc tp và lam theo Bác trong 
tháng (neu có); nhàc nhâ, uôn nan nhng dang viên chixa hoân thành nhim v11 
chIhh trj duqc giao, chua thirc hin dung các ni dung dã cam két nêu gi..rcrng (neu 
co). Ni dung hçc t.p và lam theo Bác trong sinh hoat chi b djnh kS'  phái diicic 
ghi day dü trong so nghj quyét cüa chi b. 

Sinh hoat chuyên mon cUa cci quan, doân th thung k' du phái có ni 
dung lien h vâi vic h9c tp và lam theo Bác gän vth chüc näng, nhim vii cüa co 
quan, don vj; chirc trách, nhim vii dirçic giao cüa can b, dãng viên, cong chüc, 
viên chi1rc. 

2.3. Hpc tp thông qua hi thâo, t9a dam, các cuc thi: Cci quan, dja phumg, 
don vj can ci vâo yêu câu, nhim v11, diêu kin cij the có the to chirc hi thâo, toa 
dam mt ni dung v h9c tap, lam theo, nêu gi.rong Bác theo tu tuâng, dao  &rc, 
phong cách Ho ChI Minh. Dôi tucing, thôi gian, quy rnô to chcrc do don vj chü trI 
quyêt djnh. Hçc tp qua vic tham gia các cuic thi ye chü dê hçc tp và lam theo 
Bác do cp có thãm quyên to chüc vfd nhiêu hInh thtrc khác nhau. 

2.4. H9c tp thông qua giao imi, tham quan: Can cü tInh hinh thc t cüa Ca 
quan, dja phuang, don vj dé to chi'rc các hoat dng giao luu vài các dién hinh tiên 
tin, hyc tp kinh nghim tü nhng vic lam tot, mO hinh hay hoac tham quan 
nhüng dja danh, di tIch ljch sir gàn vói cuc di và sii nghip cüa Bác. Các boat 
dng nay có the kêt hp vói cong tác so, tong kêt vic h9c tp và lam theo Bác 
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h.ng 11am, qua do d rni Ca nhân thrc dugc vic tir giác hçc tip,  nghia cüa 
viêc lam theo Bác. 

2.5. Tir hc tsp:  Mi can b, dâng viên, cong chOc, viên chic, doân viên, hi 
viên, chiên si các Iirc luçng vil trang, thanh niên, h9c sinh, sirth viên,.., thông qua 
nghiên ciru tài 1iu (sách, báo, dài, mang  internet...) dê tir nghiên cru, tim hiêu 
nhüng ni dung ye tij tiràng, dao  di.rc, phong cáchHô ChI Minh; dông thai lien h, 

n dung, t1x tu duong, rèn luyn lam theo Bác bang nhUng hành dng thiêt thirc, 
cuthê. 

Diu 4: Ni dung lam theo tir tu'&ng, do dfrc, phong cách Ho ChI Minh 

1. Dôi vói to chfrc dãng: 

1.1. Thirc hin chun rnlrc do due: Chü dng tin hânh rà soát, diu chinh, 
bô sung chuân mJrc dao  dc và khâu hiu hành dng h9c tp vàlàm theo tu tu&ng, 
c10 &rc, phong each Ho CM Minh theo 7 ni dung sau: (1) Song có 1 ttthng, vi 
rnràc, vi dan, vi cong dông, vi xa hi; (2) Can, kirn, hem, chInh, chi công, vô tu; 
trách nhim vth cong vic; (3) Trung thirc, t1r tr9ng, trong sang, giãn d, khiêm thn; 
(4) Ton trçng pháp 1u.t, k cuang; (5) Doãn kêt, nhân ái; (6) Suôt dôi phân dâu, 
rên luyn, h9c tip; (7) Chuân mi:rc dao di.rc nghê nghip. Ni dung chuân mrc dao 
dcrc bào dam sat chi.rc nAng, nhim vçi, ngàn g9n, dê hiêu, dé nh, d thirc hin, d 
kiêm tra, dánh giá; treo & nai dé quan sat dê thi.r&ng xuyén nhãc nh& can b, dâng 
viên, cong chrc, viên chtrc tu duOng, rèn 1uyn hçc tp và lam theo Bác. 

1.2. Xây dirng và trMn khai k hoach  lam theo Bác: Hang nàm 100% t chiTrc 
dang cO chinmg trinh hoc kê hoch ci the dé triên khai thirc hin. Ké hoach, 
chuong trInh can cii the ni dung, th&i gian thrc hin, phãn cong trách nhim gän 
vai nhiêm vu chinh tn cua dia phuo'ng, dcm vi Dông thai phai xac drnh va lira 
chgn mt so cong vic, van d cii the có tinh chat dt phá nhàm phát huy igi the 
cüa dja phi.rang, dan vj dê phát triên kinh tê, xây dirng nêp song van vinh, khcri dy 
khát vQng phát triên quê huang, dat nixóc, dông thO'i khãc phic nhüng han  chê, yêu 
kern, nhüng van dé nOi coin, büc xüc dtrçic du lun quan tam. Co phãn cOng, phân 
nhim, xác djnh thai gian d tp trung giãi quyêt dirt diem, nhât là nhüng van dê 
thuc linh virc duçic giao lãnh dao,  quân l, thirc hin dao  duc cOng vii (tinh than, 
thai dt phçic vii nhân dan; trách nhim lam gtrang c1ia can b, dáng viên; nhu'ng 
biêu hin tiêu circ, vô cam, sách nhiêu, xa dan; nói không di dOi vài lam,...). 

1.3. T chüc cam k& nêu gtlang: 100% c.p Uy, t chuc dâng hang näm du 
dáth giá kêt qua thirc hin trách nhim nêu girang gãn vói dánh giá, xêp loai 

dâng viên cuôi näm. Vào tháng 01 hang nàrn, các cap üy chi dao,  triên khai vic k 
cam kt nan guoTig, tu duông, rèn luyn dao  dire cho can bti, dãng viên; chi üy chu 
trách nhim kiêm duyt chat lucrng các bàn cam kêt nôu gucrng ca can b, dng 
vien báo dam sat dôi tixçxng, thiêt thçrc, ci the, tránh sao chép, hInh thirc; dâng viêñ 
dcc ban cam két truâc chi b tai  buOi sinh boat dlnh  k' vào tháng 01 hang näm; 
ban cam kêt ducic niêm yet cong khai tai  ca quan, dan vj, nhà van hoá thôn, to dan 
phO dé can bt dãng viên d theo dôi, giám sat vic thrc hin; cuôi nàm dang viên 



4- 5 

tu kiêrn diem, dánh giá kt qua thirc hin các ni dung dA cam k& nêu guong c1ng 
vó'i dánh giá can b, dâng viên. 

1.4. Kim tra, giárn sat vic thixc hin 

Nguyen tcc: Hng nrn, 100% cp uy, th chic dâng phãi xây dirng k hoach 
ti.r kiêrn tra, giám sat, dông thai to chirc kiêm tra, giám sat vic hçc tp và lam theo 
Bác dôi vó'i to chiirc dâng và dãng viên thuc phm vi lãnh do, quân l. Ni dung, 
thai gian, dôi ti.rçmg, phixong pháp do don vj chü trI 1i.ra ch9n thrc hin theo các 
quy djnh hiên hành, phfi hçTp vó'i yêu câu thirc tê. Bâo dam hang 11am mi chi b, tO 
chirc dáng cap du'ài và dã.ng viên dêu duçc kiêrn tra, giám sat theo quy djnh. 

Ni dung: COng tác lânh do chi dao;  h9c tap, quán trit; dua vào sinh hot 
djnh k.; tuyên truyên, giáo d11c; so kêt, tong két; phát hin, cong nhn và nhân 
rng gucmg diên hInh tiên tiên; vic thc hin chuân inirc do düc; cam kt nêu 
guong,tu duOng, rèn luyên dao  drc cüa can b, dãng viên, cOng chi'rc, viên chirc; 
viêc kiêm tra, giám sat cüa cap trén dOi vói cap dui;...). 

Hinh thz'c: Theo yêu c.u, nhim vi cii th, tInh chAt, rn1rc d d tin hành 
kiêm tra gàn vói giám sat vic hpc tp và lam theo Bác bang các hinh thirc phü hçrp 
nhix: kiêrn tra, giám sat dnh kS',  thuông xuyên (theo quy djnh); kiem tra, giám sat 
chuyên dê (theo kê hoch dã dê ra); kiêm tra dt xuât (khi Co dâu hiu vi ph?m ye 

do dirc). 

H&ng näm, 100% ti chirc dáng du xây drng k hoach và t chüc kim tra 
viêc tu dung, rén 1uyn dao  dCrc, lOi song cüa can b, dãng viên theo quy djnh cüa 
Ban Bi thu Trung uong Dãng và hithng dan cüa UBKT Trung uong ye cong tác 
kiêm tra cüa to chcrc dãng dOi vâi vic tu duOng, rèn 1uyn do dCrc cña can b, 
dãng viên. 100% chi bt hang näm kiêm tra vic tu duông, rèn luyn dlao dirc dOi 
vidáng viên theo quy djnh. 

1.5. So kt, tng kt hang nàm 

Ni dung: Dánh giá k& qua h9c tp và lam theo Bác, nêu bt uu dim, chi ra 
hn ché, nguyen nhân và dê ra nhirn vii, giâi pháp chothi gian tiêp theo; trao dôi, 
thão 1un; nghe phát biêu cfia các diên hmnh; to chtrc biêu duong, khen thuOng,... 

Th&i gian: Vào djp sinh nht Bác (19/5) hang nàm (tth các phong trâo thi 
dna dc bit ho.c thi dua chuyên dê). 

flinh thc: Can ci.r vào diu kin thijc t ciia mi dja phuong, co quail, don 
v có the 1ra ch9n hInh thrc cho phfi hçp nhu: TO chüc Hi nghj, gp mat, hi 
thâo, tça dam, báo cong dâng Bác... (cap huyn, cap tinh to chc hi nghj so kêt, 
tng kt) gn vth biu throng, khen thuâng the diên hInh. 

1.6. Biu ducrng, khen thu&ng, ghi danh din hInh 

fi tuçrng, tiêu chugn, hlnh thifre vã quy trinh bi&i ducrng, khen thuàng v 
h9c tp và lam theo Bác thc hin theo Hu&ng dan so 609/HD - BTDKT, ngày 
20/4/2017cüa Ban Thi dua — Khen thixng Trung uong và Hwrng dan so 07/Hil)-
HDTEDKT, ngày 31/7/2017 cüa Hi dng Thi dua — Khen thu&ng tinh Lao Cai ye 
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các hInh thirc biu duang, khen thuóng vâ t ch0c gp rnt các $p the, cá nhân tiêu 
biêu, diên hInh trong hçc tp và lam theo tu tu'âng, do drc, phong each Ho ChI 
Mirth và các quy djnh hin hành ye cong tác thi dna, khen thuOng. 

Vic ghi danE duçc thirc hin djnh k' hang tháng & chi b, co quan, don vj 
dé ghi nhn, ton vinh kjp th&i nhü'ng vic tt, hành dng thiêt thirc, cách Jam 
hay cüa tp the, cá nhân Co sc Ian tóa rnnh ('khóng nhát thiêt tháng nào cüng ghi 
danh nêu khóng có nhán to thi!c sc diên hInh,). Djnh kSr  6 tháng (tru&c 15/7) và kêt 
thüc nàm (tru&c 15/12), cap üy cap duó'i dé xuât cap ày cap trén ghi danE nhffig 
mO hlnh, cách lam rnói, tarn gucing diên hInh, tiêu biêu cüa dja phuong, Co quan, 
don vj. Các diên hInh duqc ghi danE can dixcic tuyên truyên rng rài trén cong 
thông tin din ti:r, fanpage, trên các phucmg tin thông tin d.i chi'ing. 

Không biu duong, khen thu&ng, ghi danh vic lam theo Bác d& vói nhUng 
tO chüc dàng, cn b, dâng viên, cong chüc, viên chüc vi phm dao  dc, lOi song, 
uy tin thâp, có nhüng du 1un không tOt trong can b, dàng viên vâ Nhãn dan. 

1.7. Tuyên truyn vic lam theo Bác 

Báo Lao Cai, Dâi Phát thanh — Truyn hmnh tinh, Tp chI Phansipàng, bàn tin 
cüa các s&, ban, ngành, doàn the, huyên, thành phô, các trangFanpage cüa dja 
phuong, dcm vj... kjp th&i phát hin, tuyên truyên guong ngu&i tOt, vic tot ye h9c 
tp và lam theo Bác dê tuyên truyên, phô biên, nhãn rng. Môi nãm Dài Phát thanh 
— Truyên hInh tinh, trung tam van boa, the thao- truyOn thông huyn, thành phô, thj 
xa xay drng It nhât 01 phOng sir tài 1iu phàn ánh kêt qua h9c và lam theo Bác trên 
dja bàn, phát vào djp 19/5, 23/9 hang näm hoc thi gian thIch hqp. Dài Phát thanh 
— Truyên hInh tinh mi tháng có 02 so chuyên dê ye the Ioi phát thanh, truyên 
hInh ye chü dê h9c và lam theo Bác trên dja bàn tinh dê tuyên truyên den can b, 
dàng viên và Nhãn dan. 

2. Di vOi can b, dãng viên nhât là chü cht, ngtrô'i dfrng du các cap. 

2.1. Th hin vic lam theo tir tithng, dao  drc, phong cách H ChI Minh 
bang nhQng vic lam, hành dcng c11 the, thông nhât giüa lO'i nói và vic lam trong 
cOng vic và cuc song hang ngày theo ni dung dà cam kêt nêu gi.rong, tu duông, 
rèn luyn dao durc. 

2.2. Hang nàm, tr giác cam kt nêu gucrng, xác djnh rO nhüng hn ch cUa 
bàn than, dê ra kê ho?ch tu dumg, rèn 1uyn, phãn dâu; báo cáo kêt qua thirc hin 
gàn v&i dánh giá, phãn xêp loai can b, dàng viên, cong chirc, viên chirc cuôi närn 
theo quy djnh. Môi cá nhãn chi lam mt bàn cam ket gçi chung là "Ban cam két 
néu guring, tu du'öng, rèn luyçn, phán dáu nám... ". Ni dung cam két nêu guong 
thc hin theo mu quy dnh cña TinE ày (co máu cam két gt'i kern). 

2.3. Ni dung cam kt nêu guong, kô ho.ch tu duô'ng, rén luyn, ph.n du 
cüa can b, dàng viên, cong chirc, vien chirc phãi huàng tâi khàc phiic nhüng h?n 
chê, khuyêt diem dã duçrc chi b, co quan chi ra trong näm triióc hoc nhftng 
nhim vr trng tam, dt phá cOa cá nhân trong näm. Vic cam ket, tu duông phâi 
sat vOn chIrc trách, nhiêm vi duçic giao, báo cáo kp th&i dê chi b, cci quan, don v 
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biét, theo döi, giip dô. Kêt qua thrc hin các ni dung Cain kt néu guang là môt 
trong nhQng can ci dê dánh giá, xp loai can b, dãng viên, cong chrc, viên chic 
hang näm. 

2.4. Can bi, dãng viên huu trI, dãng viên cao tui, dã.ng viên cluçic rnin sinh 
hoat dng, dãng viên nOng thôn (trü bI thu chi b) khuyên khIch thirc hin trách 
nhirn nêu gucrng, In duäng, rén 1uyn do dirc, không bat buc lam bàn cam kt. 

A ., F A Dieu 5: Neu gtro'ng cua can bç, dang vien 

1. Mci can b, dãng viên, nht là c b lãnh d.o chü ch& và nguôi dung 
dâu các cap thrc hin nghiêrn tüc, day dü các quy dnh cüa Trung ucYng, cüa Tinh 
üy ye th1rc hin trách nhim nêu guang, ci the là: Quy dnh so 101-QD/TU, ngày 
07/6/2021 cüa Ban BI thu Trung umg khóa XII ye trách nhim nêu guong cüa can 
b, dáng viên, nhât là can b lãnh do chü chôt cáo cap; Quy djnh so 55-QD/TW, 
ngày 19/12/2016 cüa B ChInh trj khóa XII ye mt so vic Can lam ngay d tang 
cuông vai trô nêu guong cüa can b, dáng viên; Quy dnh sO 37-QD/TW, ngày 
25/10/202 1 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng khóa XIII ye nhüng diêu dãng viên 
không ducic lam; Kêt lun so 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành 
Trung umig khóa XIII ye day mnh xây d%rng, chinh don Dãng và h thông chInh 
trj; kiên quyêt ngãn chn, day liii, xir 1 nghiêm can b, dãng viên suy thoái ye tu 
tithng chinh trj, do düc, lôi sOng, biêu hin "tr diên biên", "tr chuyên hóa"; Quy 
dinh sO 1 171-QD/TU, ngày 23/4/2019 cüa Tinh üy ye thc hin trách nhim nêu 
girong cüa can b, dâng vién, tri.rôc hét là can b chü chôt các cap thuOc Dãng b 
tinh Lao Cai; Nghj quyêt so 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 cüa BCH Dáng b tinh 
ye day m.nh hc tp và lam theo tu tung, do düc, phong cách Ho ChI Minh 
trong tInh hlnh mâi và các quy djnh hin hành ye thc hành trách nhim nêu 
guong cüa can b, dãng viên. 

2. Mi can b, dang viên du th?c hin cam kt nêu guong hAng näm t?i 
mic 1.3 (Diêu 4) cüa Quy djnh nay. Can b có chi'rc vii càng cao, càng phài guong 
mu; can b, dâng viên, nhât là ngui dung dâu phâi the hin chI tr 1irc tr cu&ng 
và khát vçng cong hién dê phát triên dja phucmg, dcm vj; thirc hành can, kim, 
hem, chInh, chI cong vô tu vâi ,phuang châm "Danh dt là diêu thiêng liêng, cao 
quj n/ul" de lam guong cho cap dui và Nhân dan nói theo. Trên co sâ bàn cam 
kt nêu guong, hang tháng, mi can b, dáng viên thirc hin nhim vI tir soi, tr 
sfra gän vâi lien h, tháo lun theo chü dê hçc tp và lam theo Bác hang tháng do 
chi b tO chuc. Dua ket qua thc hin cam kêt nêu guong trâ thanh mt ni dung 
trong bàn dánh giá, kiêm diem can b, dãng yiên cuôi nàm. 

3. Dánh giá, biu ducing can b, dàng yiên, nhAt là ngithi dirng dAu trong 
thrc hành trách nhim nêu guong cüa can b, dàng viên, coi vic thrc hành trách 
nhim nêu gucing cüng yói mi.c d hoàn thành trách nhim cong vi là thi.thc do dê 
danE giá kt qua hc và lam theo Bác hang nàm. Lay kêt qua nêu guong cüa di 
ngU can b, dâng viên là mt trong nhthg tiêu chI dánh giá vic quy hoach, dào tao 

và sà diing can b. 
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Hang nrn vào djp tong kêt nàm ho.c djp sinh nht Bac (19/5), ngoài hInh 
thüc sa, tong két, khen thu&ng ti rniic 1.5, 1.6 (Diêu 4), cap üy cac cap to chirc 
biêu duang can b, dãng viên va ngui dcrng dâu tiêu biêu xuât sac trong thc 
hânh trách nhim nêu guong dê ton vinh, nhân rng kip  thi. Vic biêu duang, 
khen thu&ng to chirc kêt hcp bang nhiêu hInh thirc linh hoat nhu: Hi nghj gän vi 
san khâu hóa, viêng Nba bia 11rng nim, viêng Lang Bác, thãm khu di tIch hoc 
can cü cách rnng,... Ni dung biêu duong gOm: Thu khen cfla BI thu Tinh fly, trao 
huy hiu Bác Ho hoc biêu trung, ... Các diên hInh ducic tuyên truyên qua sách 
guang diên hInh h9c Bác vâ trên các phuong tin thông tin dai  chflng dO can b, 
dâng viOn, cong chflc, viên chflc, Nhân dan h9c tp và noi theo. 

Chtrong3 
TO CHtC THIIC HIN 

Diu 6. Các co' quan chuyên trách tham miru, giflp vic Tinh fly 

1. Ban Tuyên giáo Tinh fly 

Là co quan thi.thng trrc, giüp vic Ban Thu&ng vi Tinh fly chi do t chirc 
thirc hin vic h9c tip,  lam theo và nêu guong theo tu tu&ng, dao  dirc, phong each 
Ho ChI Minh trong phm vi toân tinh. Chfl trI tham muu cho Tinh fly triên khai, 
theo dOi, hu&ng dan, tong hgp các ni dung sau: 

- Hu&ng dn c11 th boa rnt s ni dung trong Quy djnh cfla Tinh fly v hçc 
tap, lam theo và nêu gisong theo tu tung, do dIrc, phong each Ho ChI Minh. 

- T chirc hçc tip, quán trit các ni dung, chuyên d, các van bàn chi dao  v 
tu tiIrng, d?o  düc, phong cách Ho ChI Minh cfla Trung i.rcmg và Tinh fly. 

- Chfl trI phi hçip vi Ban T chrc Tinh fly ban hành tiOu chI dánh giá kt 
qua h9c tp và lam theo Bác phi.ic v dánh giá, phân xOp 1oi các dãng b trirc 
thuc Tinh fly hang nàm. 

- Xây dimg chi.rcmg trInh, k hoch toân khóa vâ hang näm cfla Tinh fly v 
h9c tp và lam theo ttr tung, do due, phong cách Ho ChI Minh. 

- Kim tra, dOn dc vic b sung và thirc hin chun mi1c d?o  dirc di vói 
các huyn fly, thành fly, thj u, dâng fly trirc thuc Tinh fly. 

- D xut chfl d và biên soan tài 1iu h9c tap,  lam theo và nOu gixong theo tu 
tithng, do due, phong each Ho ChI Minh theo tirng näm; biOn soan  sách, tài lieu 
tuyên truyOn ye guong diên hInh tiOn tiOn trong h9c t.p và lam theo Bác. 

- Djnh hi.róng, don dc cong tác tuyên truyn, giáo diic, c vii, nOu g.rcmg 
các then hInh tiOn tiOn, mô hInh hay trong h9c tp và lam theo Bác. 

- So kt, tng k&, biu ducing, khen thu&ng, ghi danh các diên hInh tiOn tién 
trong h9c t.p và lam theo tu tu&ng, do due, phong each Ho ChI Minh. 
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2. Ban To chfrc Tinh üy 

Chü trI tham muu cho Tinh üy ki&n tra, dOn dc, thng hcTp, dánli. giá vic 
thrc hin trách nhim nêu gucifig, tu dtrông, rèn 1uyn, phãn dâu cüa can b, dãng 
viên, cong chüc, viên chrc toân tinh; vic dua ni dung h9c tp và lam theo Bác 
dáng tãi trên Bàn tin Thông báo ni b do Ban Tuyên giáo Tinhüy phát hàrth vào 
sinh hot chi b hAng tháng, sinE hot chuyên dê theo quy djnh. 

Ph& hçrp vó'i Ban Tuyên giáo Tinh üy tham muu cho Ban Thithng vi Tinh 
üy tiêu chI dánh giá kêt qua h9c tp và lam theo Bác phic vi dánh giá, phân xp 
l°ai các dáng b trirc thuc Tinh üy hAng nArn. 

3. Uy ban Kim tra Tnh üy 

Chü trI, phi hqp vdi Ban Tuyên giáo Tinh üy tham mu-u cho Tinh üy xây 
dimg và thirc hin kO hoch kiêm tra, giám sat dôi vOi cap üy, to chxc dàng và can 
b, dàng viên hang nAm và giai don 5 näm theo nhim k' dai  hi dâng. 

Don dc, tng hqp tmnh hInh thirc hin nhim vii kim tra, giám sat vic hpc 
tip, lam theo và nêu glro'ng theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh; 
kiêm tra vic tu duôiig, rèn luyn do dirc cüa can b, dâng viên theo quy djnh cüa 
Ban BI thu Trung uong Dãng và hu&ng dan cüa Uy ban kiêm tra Trung uung trong 
toàn Dãng b. 

4. Ban Nôi chInh Tinh üy 

Chü trI tham mu-u cho Tinh üy kim tra, don dc, tng hçp tInh hInh vic 
h9c t.p vâ lam theo tu tu&ng, do due, phong each Ho ChI Minh gàn vâi cong tác 
phông, chông tham nhQng, lAng phi, tiêu circ trong các to chirc dãng, can b, dãng 
viên, cong chrc, viên chIrc; vic xác djnh và thc hin khâu dt phá cüa các CG 
quan dàng, m.t trn TO quôc và các to chire chInh trj - xA hii trong h9c t.p Va lam 
theo Bác. 

5. Ban Dan van Tinh üy 

Chü tn tham mu-u cho Tirih üy kim tra, don dc, thng hçp kt qua hçc tp 
và lam theo tu tithng, dao  dirc, phong each Ho ChI Minh gAn vâi cOng tác dan v.n 
trong toan h thông chinh trj cüa Dãng b, nhât là cong tác dan 4n chInh quyên; 
viêc tiêp xüc, dôi thoai thithng xuyên cüa cap üy vâi can b, dãng viên, cong chüc, 
viên chirc và các tang lap Nhân dan. 

6. Van phông Tinh üy 

Th.m djnh các vAn bàn (chumg trInh, k hoch, huóng din, quy djnh,...) 
ci.'ia các cc quan, ban, ngành, MTTQ và các tO chuc chInh trj - xA hi ye h9c tp Va 
lam theo Bác tru&c khi trinh Thuông trtrc, Ban Thuông v11 TinE üy. Hu&ng din, 
theo döi, tong hap tInh hInh thrc hin kinh phi cho các hot dng lAnh do, chi 
dao, to chuc thu-c hin h9c tp vA lAm theo BAc. TOng hap kêt quA hçc tp và lAm 
theo Bác gAn vói chucmg trInh, kê hoach câi each hành chInE trong các cci quan 
Dãng, Mt trn T quôc và các các to chuc chinh trj - xA hi tinh. 
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Diu 7. Ban Can siy Bang, dãng doàn Hi dông nhán dan, Uy ban nhãn 
dântinh 

Chi dao  cii th hóa Chi thj so 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 cüa Thu tuOng 
ChInE phü ye day mnh h9c tp và lam theo Vu tu&ng, do düc, phong cách Ho ChI 
Minh và Quy djnh nay thành chucmg trInh, kê hoach  hang näm và cho Ca nhim k' 
dê chi d.o, triên khai và to chic thirc hin trong h thông chInh quyên và cci quan 
quàn l nhà nithc các cap. 

Chi do, kim tra, theo dôi, tng h9p, báo cáo kt qua vic gk ni dung hçc 
tp và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong each Ho ChI Minh v&i vic xác djnh, 1%ra 
chgn khâu dt phá cüa các cap chInh quyên và ca quan quán lr nhà nu&c các cap; 
tp trung giâi quyêt dirt diem các van dê birc xiic, nôi cm trong phát triên kinh tê - 
xâ hi ciia tinh; vic thc hin chirc trách, nhim v11 cüa can b, cong chrc, nhât là 
do dirc nghê nghip, dao  dirc cong vi và tinh than, thai d phic v11 Nhân dan và 
doanh nghip. 

Diu 8. M.t trn To quc và các tO chfrc chInh trl  - xã hi finh 

Ci th hóa Quy djnh nay thành các ch.wng trInh, k hoach cüa ngánh, doàn 
the hang nàm và cã nhim ks'; hithng dan thirc hin vic hçc tp và lam theo tu 
tuâng, dao  di'rc, phong each Ho ChI Minh cüa ngành d9c cap trén den to chüc cap 
duói, doàn vién, hi viên; kiêm tra, don dôc, giám sat, tong hçTp kêt qua hçc tp Va 
lam theo Bác theo ngành d9c quân l; tang cuông cong tác phán bin xã hi ye 
cong tác lãnh dao,  chi  dao,  to chirc thirc hin vic hc t.p và lam theo Bác cüa các 
to chüc dàng, chInh quyên, các to chirc chInh trj - xâ hi. 

T chirc thrc hin nghiêm tác Quy dlnh  nay theo hurng chü dng, linh hot, 
sang tao, phñ hqp v&i d.c diem cüa to chüc minh, bão dam trçng tam, trçng diem, 
có tInh khá thi cao, d kiém tra, dánh giá và to chirc thc hin dê vic h9c tsp, lam 
theo và nêu gisang Bác thrc sir di yào cuc sOng. 

Bin 9. Các huyn üy, thành üy, thj u, clang üy trtrc  thuc; các s&, ban, 
ngành cüa tinh 

Phân cong. phan nEim cho các co quan chuyên trách tham muu giüp vic 
cap üy theo nhim vi cüa ngành dcc cap trên. Chi dao  vic hc và lam theo Bác a 
da phixang, ca quan, dan vj mInh mt cách chü dng, sang t?o,  phü hçip vâi dc 
diem cüa ngành, dja phuang và các yêu câu cüa Tinh üy t?i  Quy djnh nay. 

Hang nàm ci th hóa các vic hc tp và lam theo Bác thành chuong trInh, 
kê hoch thirc hin cüa cap üy; kiêm tra, giám sat, dánh giá ket qua hc tp và lam 
theo Bác cüa dãng b, ca quan, dcm vj theo quy djnh. Dlnh  k' 6 tháng và hang 
näm báo cáo kip  thyi và dê nghj Tinh üy "Ghi danh" các mô hInh m&i, tp the, cá 
nhân diên hInh hc tp và lam theo Bác. 

Ban thucmg vi các huyn üy, thành üy, thj uS', clang üy trirc 'thuc; thu 
trithng các s&, ban, ngânh cüa tinh cn cl nti dung các van ban chi do cüa TinE 
üy, cüa Trung uang và tinE hInh thirc té cüa dja phuang, dan vj d chi do, don 
doe, tong hçp, dánh giá vic thirc hin cam kêt nêu gixang, k hoach tu duoiig, 
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phn du cüa cá nhân trong h9c tp và lam theo Bác rnt chü dng, thi& thirc, hiu 
qua. Ngi.ri di'rng dâu cap üy, ca quan, don vj chju trách nhim triên khai quát trit 
Quy djnh nay den can be,,  dãng viên, cong chüc, viên chirc. 

Diu 10. Ch do báo cáo 

Các huyn üy, thành Uy, th üy, dâng üy trrc thuc, các ca quan, dan v dugc 
phân cong nhim vi tai  Quy djnh nay báo cáo ket qua tham mu'u, to chi'rc thirc hin 
ye Tinh üy (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) trithc ngày 15/12 hang nám, các báo 
cáo khác thrc hien  theo kê hoach cüa Tinhiiy. 

Các t chrc Co sâ dàng báo cáo kt qua thxc hin v cp üy cap trên trirc 
tiêp trithc ngày 30/11 hang nàm. 

Trong các báo cáo chuyén mon djnh kS'  ciia cac t chic dáng, co quan, don 
vj phãi co ni dung dánh giá, phãn ánl'ì riêng ye kêt qua h9c t.p và lam theo Bác 
cña dja phumg, Ca quan, don v mInh. 

Diu 11. Hiu lire thi hành 

Quy djnh nay có hiu lrc k tr ngày k2  và thay th Quy dnh so 28-QD/TU, 
ngày 26/3/2018 cüa Tinh üy ye tiêp t1ic day rnanh vic hçc tp và lam theo tam 
gixang do dirc Ho ChI Minh trên dja bàn tinh Lao Cai. 

Quy djnh nay duçic ph bin dn chi b./. 

Nai nhân:  

-Ban BithtrTW, 
- Dãng üy Quãn khu II, 
- Các dlc Uy viên BCH Dàng bO tinh, 
- Các co quan tham mtru, giüp viêc T.U, 
- Các dàng doàn, ban can sr dang, 
- Các huyn ui', thành u5', dâng u' trirc thuc, 
- Các sâ, ban, ngãnh tinh, 
- MTTQ, các to chrc CT-XT tinh, 
- Lânh do Van phông Tinh y, 
- Chuyên viên tong hçp, VPTU, 
- Liru Van phông Tinh üy. 

Dng Xuãn Phong 
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E)ANG BO BANG CONG SAN VIT NAM  W 
CHIBQ (1) 

, ngày tháng nàrn 202... 

BAN CAM KET NEU GUONG 
TU DUING, REN LUYEN, PHAN BAU NAM 202.... 

Hçivàtên:  

Do'n vj cong 1dc  

Clzác v a'ang/chinh quyn 

Sin/s Izort tii chi b ('dii vOi aang vien,)  

I. CAM KET TRACH NHIM NEU GTJaNG 

1. Tôi xin cam kt thirc hin nghiêm tüc các quy djnh hin hành cüa Dãng, Nhà nuâc, 
cüa Tinh üy Lao Cai ye thijc hin trách nhim nêu gl1rng ci:ia can bt, dãng viên, cong 
chirc, viên chirc. 

2. D tao ra sir chuyn bin ci th trong vic h9c tip,  lam theo Bác, tôi xin tp trung 
khc phic, si:ra chta nhttng khuyét diem dà dirçc chi b, cci quan chi ra trong näm 202. 
dO là:  

II. KE HOCH TU DIJ%NG, REN LUYN, PHAN BAU 

D thirc hin các ni dung d cam kt nêu trên b.ng vic lam cii th, tôi xin d ra k 
hoach, giãi pháp tu di.rOng, rèn luyn, ph.n du nàm 20...., dong thai dang k each lam 
mâi, nhix sau: 

Bàn cam kt nay k hoch hành dng cüa bàn than d tii dixoig, rèn luyn, phn dAu 
và là can ci.'r dê kiêm diem, dánh giá xêp loai can b, dãng viên cuôi näm (2). 

XAC NH4.N  CUA CHI BQ 
HOAC THU TRUNG DON VI 

NGUOI CAM KET 
(Kj, ghi rô hQ, ten) 

(1) N1u là quá'n clnngghi là: ten dun vi; CçnghOaxãhç5i cht nghra VietNam 

(2) Ban cam kit dttçxc lam thành 2 ban, 1 ban cá nhán giü 1 ban chi b5 hoc cci quan, dun 
vj hru dê theo dãi, dánh giá chat lu-cing dáng viên, cong chi-c, vien chi-c cuOi nãm. 
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