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ye tiêp tyc day minh h9c tp và lam theo tu' tu'&ng, 
dio dfrc, phong each Ho ChI Minh trong tInh hInh mri 

DE  NgàyOb.I.AI2O2/ 

LUhO8dSO  

Sau 5 näm thrc hin Chi thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj, 
vic h9c tp và lam theo tu tuôg, do dic, phong cách Ho ChI Minh trên dja bàn 
tinh Lao Cai dã dt dugc nhiêu kêt qua thiêt thirc, gop phân xây dimg Dâng b trong 
sch, he thông chInh trj vthig rnanh toàn din, thiiic day phát triên kinh tê - xã hi, 
bâo dam quoc phông — an ninh, dôi ngoi. Thrc hin Nghj quyêt Dii hi XIII cüa 
Dãng, Kêt 1un so 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa Bt ChInh tij ye tiêp tiic thirc 
hin Chi thj so 05-CT/TW cüa Bô ChInh trj vâ các chi thj, nghj quyêt, quy djnh ci:ia 
Tinhüy; xuât phát tr yeu câu thirc tin ye cong the xây dirng, chinh don Dâng trong 
toàn Dãng b, Tinh üy Lao Cai ban hành Nghj quyêt chuyên dê ye tiêp tic day 
mnh hoc tp và lam theo tu tLr&ng, dao  düc, phong cách Ho ChI Minh trong tInh 
hInh rnii nhu sau: 

I. TINTI HINH CIIIJNG 

Vic h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh trên dja 
bàn tinh Lao Cai thi gian qua tiêp tiic di vào nén nêp, tao  si,r chuyên biên tIch crc 
ye thüc tu du0ng, rèn luyn do düc, dôi mâi phong each, tác phong cong tác cüa 
can b, dáng viên. Các yeu câu cüa Trung uo'ng ye thrc hin Chi thj sO 05-CT/TW 
cüa B ChInh trj dà ducic Tinh ñy lãnh do, chi dao,  c the boa vi tinh than chü 
dng, sang tao,  ch9n khau, ch9n vic có tr9ng tam, tr9ng diem, tao  ra diem nhân 
trong h9c tp và lam theo Bác qua môi näm. Cong tác kiêm tra, giám sat vic h9c và 
lam theo Bác du?c  thrc hin vi tinh than chü dng, tIch circ. Trên dja bàn tinh dã 
xuât hin ngày càng nhiêu mô hInh mdi, cách lam hay, sang tao,  nhng tam guong 
diên hInh tiên tiên trên cac linh virc cüa dO'i sOng xã hi dugc biêu du'ang, ton vinh 
và nhân rng kjp thtñ. 

H9c tp và lam theo tu tuO'ng, do dirc, phong cách H ChI Minh gän vi 
thrc hin Nghj quyet Trung uong 4 khóa XI, XII dã tri thành nhirn vi thuing 
xuyên cüa các to chirc dãng, chInh quyên, Mt trn To quôc và các to chirc chInh 
trj-xà hi và di ngü can b, dâng viên; tüng buc hInh thành thirc tir tu duông, 
rén luyn gän vci trách nhim nêu guong, nhât là ngui dimg dâu các cap. Buôc 
dâu thrc hin có hiu qua phuung châm "trên truc, dui sau; trong truóc, ngoài 
sau; h9c di dOi vi lam theo, thu tr9ng vic lam theo bang nhng hành dng Va 
yiêc lam cci the". Nhüng ket qua dat  ducc nêu trên dã tao  ra nhung chuyen bien 
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tIch crc trong vic chn chinh k 1ut, k' cuong, dao  dirc cong v1i, thirc trách 
nhim, tn tiy phiic v,i Nhân dan cUa di ngü can b, dãng viên, cong chtrc, viên 
chirc, gop phân thirc hin thàng 1?i  các mic tiêu, nhim vii phát triên kinh tê - xã 
hi, bão darn quôc phông, an ninh, dôi ngoi, xây dirng Dâng vâ h thông chInh trj 
trong sach,  vitng  manE. 

Tuy nhiên, con rnt s cp üy, t chirc dãng chua nêu cao tinh than chü dung, 
sang tao, quyêt lit trong lãnh dao, chi do triên khai và to chtrc thirc hin Chi thj so 
05-CT/TW cüa Bô ChInh tn. Viêc hoc tap và lam theo Bác r mt sO nai trên dja bàn 
tinh con biêu hiên hInh thüc, chua tr giác; trách nhim nêu gu'cing, thirctçr tu 
duôTlg, rèn luyên cüa mt b phn can bt, dãng viên, Cong chü'c chua cao. Kêt qua 
hoc tap và lam theo Bác môt so ngành, các dja phucmg, dan vj chu'a tao  ra sr lan 
tôa rOng khap, sirc hit chua dü lón dê tao  dng 1rc, có tác dirng chi phôi, thOi thic 
va diêu chinE hành vi can bô, dáng viên, cong chirc, viên chirc và ngui lao dng. 
Sir chuyên biên ye thirc t'ir tu duOng, rén luyn cüa imt b phn can b, dãng viên 
chua thrnng xuyen, lien tgic. Con có biêu hin chua guang mâu, nói chua di dôi vâi 
lam, nhât là gän hçc tp và lam theo Bác vth giãi quyêt các van dé but xiic, nOi cm 
r rnt so dia phuang, dan vj chua trit dê, cá bit có mt sO can b, dâng viên bj k 

lut dàng, chInE quyên do vi phm pháp 1ut. Vic phát hin, bôi duOng, ton vinE và 
nhân len "Nh&ng bong hoa dp giüa dOi thuOng", nhü'ng vic lam nhân vn, nhân ái 
theo tinh than "Lay cái dep, dçp cái xâu" có lüc, có noi chua kjp thOi, chua duçc 
quan tam dting mtrc, sirc Ian tóa con han  chê. 

Nguyen nhân làdo vai trO cüa ngui dirng du cp üy, co quan, dan vjcO fbi 
chua duoc quan tam day dü, cOn thii dng theo sr chi dao  cüa cap trên, cOn biêu hin 
nê nang trong danE giá trách nhim nêu gucing cña can b, dâng viên. Mt so ca quan 
tham rnuu, giüp vic cap üy các cap chua chü dng, sang tao,  sâu sat trong tham mu'u 
cho cap uy lanE dao,  chi  dao  và tniên khai mt cách hiu qua vic h9c tp và lam theo 
Bác tai  dja phuang, dan vj minh. 

II. QUAN DIEM, MUC  TIEU 

1. Quan diem 

Vic trin khai h9c t.p và lam theo tu tIing, dao  di'rc, phong cách HO Chi 
MinE trong toàn Dâng b can thirc hin vó'i quyêt tam chinE trj cao, tth thành nên 
nêp, nhu câu tu than cüa mi can bô, dâng viên, cOng chüc, viên chirc và cac tang 
lop Nhan dan, gop phan thirc hin tot yêu câu xây dçmg Dãng ye dao  dirc theo tinE 
than Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dâng. 

Tao ra buOc dt phá mâi trong h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dao  düc, phong 
cách Ho ChI Minh trên dja bàn tinE Lao Cai. Dua vic hQc tp và lam theo Bác di 
vào thuc chat, khàc phuc tInh hInh thrc, tth thành dng 1irc cho sir phát triên cüa 
tinE; latieu chI e can bô, dâng vien soi vào, phân dâu suOt di, tnO' thành phuang 
châm sOng cho mOi ngui; coi day là rnt trong nhUng van e cO nghia chiên hrc, 
lâu dài dOi vi cong tác xay dirng Dâng b tinE Lao Cai vffiig manE  toàn din ye 
chinE trj, tu tiRing, dao  dirc, tO chut và can bi. 
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Thuc hiên Chi thj s 05-CT/TW vâ Kt luân s O1-KL/TW cüa B ChInh trj 
cüng vói Nghj quyêt Trung ucing 4 khóa XI, XII là giài pháp quan tr9ng dê thirc 
hin phuang châm "xây" di dôi vâi "cMng", "xây" là nhirn vi chiên Iuçc, co bàn, 
lâu dài, "chông" là nhim v quan trong, cap bach, thu'mg xuyên cüa Dàng b. 

Xây dirng Dàng b tinh Lao Cai vü'ng manh  v  dao  dirc là giâi pháp gôc, to 
nén tang dê xây dimg Dãng b vüng mnh toàn din. Kêt qua h9c tp và lam theo tLr 
tu&ng, dao  dcrc, phong cách Ho ChI Minh can duçc danE giá trong chinE the thirc 
hành trách nhiêrn nêu guang cüa can ho, dàng vien, nhât là can b lãnh dao  chü chôt 
và ngithi &rng dâu. Là mt trong nhüng tiêu chI die dánh giá phâm chat, nàng içrc, uy 
tin cá nhân, phiic vii vic dánh giá, sir ding và biêu drnng, khen thu&ng, phân 1oi 
can b, dàng viên, cong chirc, viên chtrc hang nam. 

2. Muc tiêu 

2.1. Myc tiêu cli ung 

Tp trung lam tt ba ni dung tr9ng tam "H9c tp - Lam theo - Nêu gu'oTlg". 
Phát huy vai trô tiên phong, guung mâu cña can b, dãng viên, nhât là can b lãnh 
do chü chôt và nguôi di'rng dâu, coi day là giãi pháp trung tam trong thçrc hành 
phu'cing châm "Trên truâc, duâi sau, trong truác, ngoài sau", "Dáng viên di tnrâc, 
lang nuOc theo sau". 

Di.ra viêc hoc tap và lam theo Bac tth thành trách nhiêm chinh trj, nhu can tir 
than cüa các to chüc dáng, chInh quyên, Mt trn To quOc và các to chtrc chinh trj - 
xä hi. TinE than tr giác hoc và lam theo Bác can trâ thành van hóa tt1 phê bInh và 
phê bmnh, thirc ti,r tu di.rOng, rèn luyn cüa mi can b, dàng viên gän v1i thrc hin 
mc tiêu xây di.rng và phát triên van hóa, con ngui Lao Cai dáp üng yêu câu hi 
nhp và phát triên ben vüng. Xây dmg Dãng b tinE Lao Cai vthg rnnh ye do düc 
là mic tiêu huâng tói nhãm cüng cô h thông chInh trj vüng rntnh toàn din, xây 
dirng chInh quyên các cap hem chInh, kiên tao, phiric v1i nguè'i dan và doanh nghip. 

2.2. Muc lieu cii the 

H9c tap: 100% t chirc dàng và dàng viên dang sinh hoat du du'çc tham gia 
hoc tap, quán triêt day dü, thirc chat các nOi dung, yêu câu ye h9c tp và lam theo tu 
tu&ng, do dirc, phong cách Ho ChI Minh theo chü die toàn khóa và hang nàm phü 
hap v6i thirc tê cüa dija phuang, dan vj. 100% các chi b hang tháng dêu dim ni 
dung h9c và lam theo Bác vâo thão lun gän vth nhim vi7i chinE trj cüa chi b. 

Lam thieo Bdc: 100% t chc dãng có chuang trInh, k hoch ci th d trin 
khai thirc hin hang nãm; xác djnh dugc khâu dt phá qua môi näm die tp trung chi 
do thrc hin to ra sir chuyen bien thirc sr; thrc hin day dü chuân mrc do dirc dã 
ban hành, ghi danE, bieu duang, khen thu&ng, nhan rng dien hlnh theo quy djnh. 

Nêu gw0ng cüa can b3, dãng viên: Mi can b, dâng viên hang nàrn dêu có 
bàn cam kt neu gucrng, tu duOng, rén 1uyn do dirc (rieng can b, dâng viên huu 
trI, dàng vién cao tuôi, dàng viên duGc mien sinE hot Dâng, dáng viên nOng thOn 
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khuyn khIch thrc hin). 100% t chirc dãng hang näm du có dánh giá kêt qua thirc 
hin trách nhim nêu guoiig, gãn vói dánh giá, xêp 1oti dàng viên cuôi nãm. 

III. NHIEM VV,  GIAI PHAP 

1. Nâng cao han ntra nhân thirc cüa cp y, t chrc dâng, can b, dáng viên 
ye ni dung, giá trj và nghTa to 1óii cüa tu tuông, dio düc, phong each Ho ChI 
Minh. Coi day là dng hrc, nguôn si'rc mnh to iOn dé Lao Cai phát buy ni lirc, vuçit 
qua khó khàn thir thách, thirc hin thãng lçxi Nghj quyêt Dai  hi Dáng các cap. Quyêt 
tam thirc hin Co hiu qua phuang châm "Dan biêt, dan bàn, dan lam, dan kiêm tra, 
dan giám sat, dan thu huOng", "Gân dan, trpng dan, tin dan, hiêu dan, h9c dan, dira 
vào dan và có trách nhim vó'i dan", "Xüng dáng là ngithi lanE do, ngithi dày tO 
that trung thành cüa Nhân dan". 

2. Thuc hiên Chi thi s 05-CT/TW và Kêt luân so 01-KL/TW cüa B ChInh 
trj phài gän két chat ch vOi vic hoàn thành tot nhirn v.i chinh trj cüa mOi dja 
phrnmg, Ca quan, dan vj, vOi chüc trách, nhirn v và van boa cong vij cüa can b, 
dang viên. Xác djnh lira ch9n khâu dt phá gän vói giái quyêt hiu qua các van dé 
tr9ng tarn, birc xüc 0 mi dja phuang, Ca quan, dcm vj. 

3. Hçc và lam theo Bác gop phan khoi dy chI tir lirc, tir ciiè'ng và khát 
v9ng phát triên Lao Cai phôn vinh, hnh phiic, hu'Ong tOi hin thi.rc hóa rniic tiêu 
dua Lao Cai trO thành tinh phát triên cña Ca nuOc. MOi cap Oy, to chrc dàng, can 
b, dâng viên can xây dung cho mInh phong cách, tác phong cong tác gân dan, sat 
ca sO vOi phucmg chârn hoc dan, hiêu dan, tin dan, tr9ng dan và có trách nhirn vOi 
Nhan dan. Khuyên kkiIch, cô vu, dông viên can bO,  dàng viên suy ngh Va hành 
dng vi lçi Ich chung; có tinh than "darn nghi, dam lam, darn chju trách nhiêm, 
darn noi, dam dt phá sang to và dam duang dâu vOi khó khãn, thi:r thách". Chii 
tr9ng xây dirng môi tnrO'ng van hóa cOng sO lành mnh, dan chü, doàn kêt, nhân 
van phü hgp vOi giá trj van hóa con ngixOi Lao Cai. Tiep tc dOi mOi mnh m han 
nQa ni dung, phuang pháp và hinh thü'c tuyên truyên ye hc tp và lam theo Bác 
cho can b, dáng viên, nhat là the h tré. 

4. Nêu cao vai trô, trach nhim neu guang cOa cn b, dàng viên, nht là 
nguOi dirng dau. Can b lath do chü chOt phái the hin 1p truO'ng tix tuOng vu'ng 
yang, có phong each lam viêc dan chü, khoa h9c, sau sat thçrc tiên; không ngimg tr 
h9c tip, tu duOngvê than each, do due, lôi song; thay dñng phãi bão v, thay sai 
phài kiên quyet dau tranh. Dê thirc hin phuang châm "Trén truOc, duOi sau, trong 
truOc, ngoài sau", can dánh giá, xêp ioi và biêu duang nguOi dirng dau trong thirc 
banE trach nhiêm neu guang cüa can b, dàng vién, coi vic thirc hành trách nhim 
nêu guang cüng vOl muc do hoàn thành trách thirn cOng vi là thuOc do dê dánh 
giá kêt qua hoc và lam theo Bac hang nãm. Lay kêt qua nêu guang di ngü can b 
chü chôt và nguOi dung dau các cap là mt tiêu chI danE giá vic quy hoach,  dào  t?o 
và su diing can b. 

5. Tang cuOng cOng tác kim tra, giám sat thirc hin Chi thj s 05-CT/TW, Két 
1u.n sO 01 -KL/TW cüa B ChInE trj gan vói cOng tác dau tranh phOng chOng suy 



5 

thoái ye tu ttthng chinh tr, do dirc, 1éi sng, nhug biu hin "tr din bin", "tir 
chuyën hóa" trong ni b. Phát buy vai trô giárn sat cüa các co' quan dan cü, Mt trn 
To quôc và các to chirc chInh trj - xã hi, cüa co' quan báo chI và Nhân dan dôi vói 
can b, dàng viên trong thi.rc hin quy dinh nêu gu'ong. Kién quyêt, kiên trI dâu tranh 
phông chông tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc, xr 1 nghiêm nhthig vi phm, sai phm, 
vi an, vçi viêc; xay dçmg van boa tiêt kiêm, chông lang phi, tiêu cçrc. Kbông biêu 
dixcmg, khen thithng thành tIch hçc tp và lam theo Bác dOi vri nhüTig tO chirc dáng, 
cn b, dáng viên vi phm dao  dirc, lôi sOng, uy tin thâp, có nhU'ng du lun kbOng tot 
trong can b, dâng viên và Nhân dan. 

6. Tip tiic &M rnó'i, nâng cao cht lu'cng, hiu qua nghiên cru, vn diing và 
phát trién tu tu&ng Ho ChI Minh, gop phân nâng cao nhn thirc, nãng l'irc tu duy 1 
1un, tOng kêt thirc tiên. Phát huy vai trô chü dng tharn mini, dê xuât cüa các co' 
quan chuyên trách tham muu giüp vic cap üy các cap, nhât là Ban Tuyên giáo cap 
üy trong vic triên khai thirc hin quan diem, miic tiêu, nhim vii, giài pháp cüa 
Nghj quyêt, hng ti hin thirc boa quan diem chi dao  cüa Tinh üy ye hc tp và 
lam theo Bác mt cách thirc chat, hiu qua, không hInh thirc. 

7. Mi cp üy, t chü'c dàng cn xac djnh nhim vi h9c tp và lam theo Bác 
mt cách tr9ng tam, tr9ng diem trong kê hoach hang näm dê t.p trung chi do, t?o 
ra sir chuyên biên thirc sir. Môi can bô, dáng viên xác djnh rO nhüng hn chê, 
khuyêt diem cüa bàn than dê cam kêt nêu gu'o'ng, có giâi pháp kbäc phiic, süa cha 
trong kê hoach tu duOng, rén 1uyn dao düc cá nhân. Thuô'ng xuyên phát hin, bôi 
duOng, biêu duoìg, nhân rng gu'ung ngi.rèi tot, viêc tOt, các diên hInh tiên tiên 
trong h9c tp yà lam theo Bác bang nhiêu hInh thic da dng trén m9i linh vuc, 
nhât là nhng viêc lam nhan van, nhan ai dê tao  ra sr lan tOa manh  me trong cong 
dOng và xã hôi. 

IV. TO CH1'C THIJ'C HIN 

1. Giao Ban Thung vu Tinh üy chi dao  trin khai, kim tra, don dc và t 
chirc thrc hin Nghj quyêt. 

2. Các dông chi Uy viên Ban Thuô'ng vii Tinh üy, Uy viên Ban Chap hành 
Dàng b tinh phii trách các linh virc, dja bàn có trach nhim chi dao,  kiêrn tra, giám 
sat, dOn dOc vic triên khai thrc hin Nghj quyêt. 

3. Ban Tuyên giáo Tinhüy chü trI tham mini cho Ban Thithng vi Tinh üy ban 
hành quy djnh mOi ye h9c tp và lam theo Bác trén dja bàn tinh Lao Cai theo tinh 
than Ket luân so 01 -KL/TW cüa Bô ChInh trj, vâi phucrng châm là ngan gn, dé 
hiêu, d nh, d thi.rc hiên, d kiêm tra, dánh gia vàbáo dam tinh kha thi cao trong tO 
chc thrc hiên; dOng thi ban hânh các kê hoach  dê trien khai ci the hóa Nghj quyêt 
và Quy djnh cüa Tinh üy. PhOi hçp chat chë vth các co' quan lien quan tham mini 
giüp Ban Thu&ng vii Tinh üy theo dOi, dOn dOe, tong hcp, so' kêt, tong kêt vic thçrc 
hin Nghj quyêt. 

4. Ban T chirc Tinh Uy chü trI phi hçp vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy tham 
mini cho Ban Thi.rôiig vi Tinh üy bO sung ni dung dánh giá vic h9c tp và lam theo 
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Bác vào tiêu chI dánh giá, xp loi và biu duong can b, dâng viên, nhât là nguôi 
dimg dâu các cap trong dánh giá, phân lo?i to chirc dàng và dãng viên hang nãm. 

5. Các Co quan tham mini gii1p vic Tinhiiy can c1r Nghj quyêt cüa Ban chap 
hành Dâng b tinh và các quy djnh cüa Tinh üy chü dng tham muu, dê xuât, theo 
dôi, tong hap, kiêm tra, giám sat, báo cáo djuh kST vic thrc hin nhim vi,i duqc 
phân cong. DjnhkST hang nãm báo cáo Ban Thu'mg v11 Tinh üy kêt qua chi do, 
tham mu'u, dê xuât và tO chüc thuc hin ye Tinhüy (qua Ban Tuyên giáo Tinhüy). 

6. Các dàng doàn, ban can sr dáng, các huyn iy, thành üy, th ñy, dáng Uy 
trirc thuc Tinh üy; Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinE Lao Cai và các to chirc 
chInh trj - xâ hi can cü ni dung Nghj quyêt d cii the hóa thành chuorig trIflE, kê 
hoach thuc hiên phu hap voi dàc thu cua nganh, dia phu'ang, don vi Viêc tO chuc 
triên khai thirc hin can bào dam tr9ng tam, tr9ng diem, có tInh khã thi cao, dê kiêm 
tra, dánh giá và to chüc thuc hin dê sóm dua Nghj quyêt vào cuc song. Djnh k 
hang näm báo cáo kêt qua thirc hin ye TinE üy (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy). 

7. Các co quan thông tn báo chI, phát thanh — truyn hInh cüa tinE chü dng 
triên khai và phôi hap chat the vâi co quan báo chI Trung uong thung tth ti Lao 
Cai dê tang cu?ng tuyên truyên thirc hin Nghj quyêt. Day manh  tuyên truyên trên 
chuyên trang, chuyên miic dê moi can b, dâng viên và các tang ló'p nhân dan biêt và 
tIch cvc  tham gia thirc hin. 

Nghi quyt duçc quán triêt dn chi b dáng và tuyên truyên, phô biên rng rãi 
cho can b, dãng viên và Nhân dan .1. 

Nai nhân:  

- Ban BI thu TW Dàng, 
- Van phOng, các ban Dàng TW, 
- Dang üy Quan khu II, 
- Thuông trirc TU, UB MTTQ VN, 
Doàn DBQH, HDND, UBND tinh, 

- Các &c TiJy viên BCH Dâng b tinh, 
- Các Ca quan chuyên trách, 
tham muu, gilp vic Tinhüy, 

- Các dãng doàn, BCS Dãng, 
- Các huyên üy, thânh üy, thi üy, 
Dáng üy trirc thuc, 

- Cãc sO', ban, ngành, to chirc CT-XH tinh, 
- Cong thông tin din tO' tinh, 
- Lãnh dao  Van phOng Tinh üy, 
- Chuyên viên tOng hçp, VPTU, 
- Lixu Van phOng Tinh üy. 

DngXuânPhong 
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