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       Kính gửi: Các phòng thuộc Ban quản lý các KCN. 

 

Thực hiện Công văn số 2177/UBND-TH ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về 

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

ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ban quản lý 

các KCN yêu cầu các phòng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề trong các 

hoạt động sinh hoạt của cơ quan gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT-

TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính 

phủ nhiệm lỳ 2021 – 2026. 

2. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình 

mục tiêu quốc gia, chương trình hành đông của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các 

phong trào thi đua của đơn vị, địa phương. 

3. Tích cực tuyên truyền, quảng bá, sáng tác, cổ động về chủ đề “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo hiệu ứng lan tỏa 

mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện chuyên đề cũng như kết quả việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là 

trong dịp kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại 

của đất nước, của tỉnh gắn với các phong thi đua yêu nước và tuyên truyền thực 

hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

4. Tuyên truyền điển hình, nhân tố mới, cách làm hay gương người tốt, 

việc tốt… nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm 

theo Bác. Đồng thời đẩy mạnh đưa tin, bài phản ảnh, phê phán, đấu tranh với 
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những biểu hiện, hành vi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, 

tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

 Giao Văn phòng Ban chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ chức thực 

hiện tốt các nội dung trên. Văn phòng Ban hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Yêu các phòng thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Văn Kiên 
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