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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1608 /LĐLĐ
V/v tuyên truyền chuyên đề năm 2022 học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương
của cán bộ, đảng viên”

Lào Cai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã;
- Công đoàn ngành và tương đương;
- Công đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo.
Thực hiện Kế hoạch số 118 - KH/TU, ngày 15/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về
việc triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Ban Thường
vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn như sau:
- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 gắn với nhiệm
vụ chính trị, các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị.
- Gắn học tập Chuyên đề năm 2022 với đa dạng hóa các hoạt động như: Tổ chức
sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; …
- Lồng ghép thực hiện Chuyên đề năm 2022 với thực hiện nghị quyết đại hội
đảng các cấp, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về
“giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt
và cán bộ đảng viên”.
Các đơn vị báo cáo LĐLĐ tỉnh kết quả tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm
2022 thành một mục riêng trong báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, năm 2022./.
Nơi nhận:
- Ban TG Tỉnh ủy;
- Ban TG TLĐ;
- TT LĐLĐ tỉnh;
- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTG-NC.
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