Sáng 21/9/2016, ng y phng Khuê M t chc Hi ngh quán trit Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B
Chính tr (khóa XII) v y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh i vi lc lng cán b ch
cht ca phng và cp y chi b c s.
Quang cnh Hi ngh
Ti Hi ngh, các i biu tham d c nghe ng chí Lê Vn Ngha: UVBTV-Trng Ban Tuyên Giáo Qun y ph bin
các ni dung c bn trong Ch th s 05 - CT/TW ca B Chính tr. Trong ó nêu rõ Ch th 05, B Chính tr xác
nh, y mnh vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh là mt ni dung quan trng ca công
tác xây dng, chnh n ng. Yêu cu phi làm cho t tng, o c, phong cách ca H Chí Minh tht s tr thành nn
tng tinh thn vng chc ca i sng xã hi, xây dng vn hoá, con ngi Vit Nam áp ng yêu cu phát trin bn vng
và bo v vng chc T quc, vì mc tiêu dân giàu, nc mnh, dân ch, công bng, vn minh. Ch th 05, B Chính
tr khoá XII yêu cu rt cao v vic gn "xây" vi "chng"; tng cng công tác kim tra, ôn c vic thc hin hc tp và
làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, gn vi ánh giá, nhn xét cán b, ng viên, công chc, viên
chc hng nm và c nhim k; ngn chn, y lùi s suy thoái v t tng chính tr, o c, li sng và nhng biu hin "t din
bin", "t chuyn hoá" trong ni b, y mnh u tranh phòng, chng tham nhng, lãng phí, quan liêu.
ng chí Lê Vn Ngha: UVBTV-Trng Ban Tuyên Giáo Qun y ph bin ti Hi ngh
Ti Hi ngh, ng chí Hunh Ngha: Phó Bí th ng y phng trin khai K hoch ca ng y thc hin Ch th s 05CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr (khóa XII) v y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H
Chí Minh, vi các ni dung trng tâm: Tuyên truyn sâu rng, thng xuyên các ni dung ch yu v t tng, o c,
phong cách H Chí Minh. Trong ó, nhn mnh t tng H Chí Minh v gii phóng dân tc, gii phóng giai cp,
gii phóng xã hi và con ngi; c lp dân tc gn lin vi ch ngha xã hi; v sc mnh nhân dân, khi i oàn kt toàn
dân tc; v quyn làm ch ca nhân dân, xây dng Nhà nc ca dân, do dân, vì dân; xây dng ng trong sch,
vng mnh…Hc và làm theo gng o c H Chí Minh v tuyt i trung thành, kiên nh lý tng cách mng, t li ích
ca ng, t nc, dân tc lên trên tt c; ht lòng ht sc phng s T quc, phc v nhân dân; cn, kim, liêm, chính, chí
công vô t; kiên quyt chng ch ngha cá nhân, c hi, tham nhng…Hc và làm theo phong cách H Chí
Minh trong công vic, cuc sng, quan h vi nhân dân: Gn dân, sát dân, trng dân, gin d, nghiêm khc vi
bn thân; phong cách "nói i ôi vi làm"; phong cách qun chúng, dân ch, t nêu gng…/.
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