
 

UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 718/UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày  23  tháng  3  năm 2021 
 

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số  

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

 

 

      

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 09/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 2920/UBND-VX ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Báo cáo của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Sở Nội vụ 

để tổng hợp trước ngày 25/3/2021. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có 

trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh", theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 47-KH/TU 

ngày 09/3/2021; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 27/3/2021. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW. 

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Xây dựng chương trình văn nghệ và tổ chức triển lãm ảnh tại Hội nghị cấp tỉnh.  

- Chuẩn bị các điều kiện dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 



 

2.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thẩm định kinh phí 

phục vụ Hội nghị cấp tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định. 

2.4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về 

phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. 

2.5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với cơ quan liên quan 

chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

2.6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

 - Xây dựng kịch bản, chương trình, chọn cử người dẫn chương trình giao 

lưu điển hình tiêu biểu tại Hội nghị cấp tỉnh; thực hiện chương trình truyền hình 

trực tiếp Hội nghị cấp tỉnh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Chuẩn bị nội dung tư liệu, hình ảnh minh họa báo cáo tóm tắt sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng các phóng sự điển hình tiêu biểu. 

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;       (báo cáo)    

- Các PCT UBND tỉnh;           

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;     

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên (thực hiện); 

- Các TP, PTP khối NCTH; 

- Trung tâm Hội nghị tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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