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Tịnh Biên, ngày 19 tháng 3 năm 2020

V/v tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp,
Đại hội XII Đảng bộ huyện, Đại hội XI
Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Căn cứ Công văn số 722/SGDĐT-CTTT ngày 19/3/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo An Giang về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI
Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 30/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm
túc thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
ngành Giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động
trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.
2. Thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội phải bảo
đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng với nhiều
hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa
phương và đơn vị, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng các cấp,
Đại hội XII Đảng bộ huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng); tập trung, phát hiện, biểu
dương những tấm gương "người tốt, việc tốt", các mô hình hay, cách làm sáng
tạo và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết
tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng.
3. Chú trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai
tầng xã hội đối với dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Văn kiện Đại
hội XII Đảng bộ huyện, Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Văn kiện Đại hội
XIII của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả, các hoạt động
lợi dụng việc góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch
lạc, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại
mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động,
những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.
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4. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạo đức công
vụ, các quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học; phát huy vai trò nêu gương
của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác dân chủ, xây dựng khối
đại đoàn kết, tích cực, sáng tạo; bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà
nước; từ đó, cổ vũ, động viên toàn dân để phát huy chủ nghĩa anh hùng cách
mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi
khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp.
5. Giao Chuyên viên phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng Phòng
GDĐT nghiên cứu, tham mưu kế hoạch phát động thi đua yêu nước lập thành
tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và các
sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2020, đồng thời có hướng dẫn cụ thể cho
các đơn vị trực thuộc hưởng ứng, thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt nội
dung Công văn này./.
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