
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:           /UBND-VX 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  

V/v triển khai học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2023 

 

 

     

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/HU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy; Công văn số 734/UBND-KGVX ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2023, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức 

triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2023 theo Kế hoạch số 110-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; 

Công văn số 734/UBND-KGVX ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Kon Tum và 

Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng 

lựa chọn hình thức học tập chuyên đề năm 2023 bằng hình thức phù hợp và có biện 

pháp kiểm tra nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về nội dung 

đã được học.  

- Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó, chú 

trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giải quyết những 

nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc ở đơn vị, địa phương, vào khắc phục 

những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau các đợt kiểm điểm cuối năm 2022, 

tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương.  

 2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL&TT, Trang 

thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã: Tập trung tuyên truyền nội dung Chuyên đề 

của tỉnh năm 2023 gắn với việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền gương điển hình, 

tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài 

học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” để tích hợp dạy học(1). 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo các 

                                                 
 1 Do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên 

soạn. 
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khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, 

báo cáo xem xét, chỉ đạo theo quy định; Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu. 
 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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