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                 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

         của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

                           đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

 

  Kính gửi:  

- Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

- Các CĐCS trung ương trên địa bàn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 18/HD-TLĐ, ngày 12/03/2021 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 18-KH/BTGTU, ngày 02/03/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 

15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05 - CT/TW), Liên đoàn 

Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Lựa chọn hình thức và tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo các nội dung, yêu cầu 

nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Hướng dẫn số 18/HD-TLĐ, ngày 12/03/2021 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kế hoạch của cấp uỷ Đảng cùng cấp. Trong 

đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế; công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung trong Chỉ 

thị số 05 - CT/TW; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu 

nước; giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà đoàn 

viên, công nhân, viên chức, người lao động quan tâm… 

2. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị với Đảng, với 

công đoàn cấp trên để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao 

động và các cấp công đoàn thời gian tới. 

3. Chỉ đạo các CĐCS chú trọng tuyên truyền và nhân rộng các gương người 

tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tổ chức biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 

các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 và  kỷ niệm 131 năm ngày sinh của 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2021), xem đây là đợt sinh hoạt chính trị 

sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. 

 Trên đây là một số nội dung trọng tâm về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, 

báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở) trước ngày 20/04/2021 để 

tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TLĐ (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp trực thuộc; 

- Lưu: CTCS,VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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