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Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên
giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì ban hành chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Trong những năm qua, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm đổi 
mới, sáng tạo. Công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác -  Lê nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, trọng tâm là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương được triển khai đồng 
bộ, hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu. Việc học tập quán triệt các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến kịp thời, hiệu 
quả, mở rộng đối tượng và tiết kiệm chi phí. Công tác tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận nhất là việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng được chú trọng. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, 
cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên. 
Trung tâm chính trị huyện tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập 
lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn.

Bên cạnh những mặt mạnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một bộ 
phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như lười 
học nghị quyết; trong phê bình và tự phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va 
chạm. Vai trò, trách nhiệm nêu gương về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng 
viên chưa cao, thiếu gương mẫu trong thực hiện bài trừ các thủ tục lạc hậu 
như: mê tín dị đoan, kết hôn cận huyết thống, sinh con thứ 3, vi phạm đạo
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đức công vụ, pháp luật quy định của Đảng {trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng 
bộ huyện đã thỉ hành kỷ luật 66 trường hợp đảng viên vi phạm, trong đó: 
Khiển trách 39 trường họp, Cảnh cáo 08 trường hợp, Cách chức 04 trường 
hợp, Khai trừ 05 trường hợp. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thi hành 
kỷ luật 34 trường hợp đảng viên vi phạm, trong đó: khiển trách 29 trường 
hợp, cảnh cáo 01 trường hợp, cách chức 01 trường họp, khai trừ 3 trường 
hợp).

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức 
Đảng chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên; ý thức tự giác rèn luyện, tu 
dưỡng của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; tình trạng vi phạm các 
chuẩn mực đạo đức lối sống, lợi ích nhóm, bệnh thành tích chưa được đẩy 
lùi, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa 
cao.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 
đức cách mạng, lối sống theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ 
và năng lực công tác, gương mẫu trong đạo đức lối sống, góp phần ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoàn thành tốt các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

2. Muc tiêu cu thể• •

- Phấn đấu 98% trở lên cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Phấn đấu 98% trở lên cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, quan 
điểm đúng đắn, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm”.

- 100% cán bộ, đảng viên không sử dụng mạng xã hội (íacebook, zalô) 
để viết bài và đăng hình ảnh chứa đựng nội dung mang tính đả kích, xúi dục, 
nói xấu, lăng mạ người khác gây mất đoàn kết trong nội bộ và trong khu dân 
cư.
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- 100% các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và 
triên khai các văn bản của Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến 
thức mới theo đúng kế hoạch của Huyện ủy.

- Phấn đấu trên 96% các chi, đảng bộ thực hiện đổi mới nội dung, hình 
thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, 
lối sống trong cán bộ, đảng viên.

- 100% chi, đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng 
phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên.

- Phấn đấu trên 96% cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy 
thực hiện tốt việc nêu gương.

- 100% chi, đảng bộ xây dựng, nhân rộng ít nhất 02 mô hình điển hình 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 100% chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên 
truyền viên.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Các cấp ủy nâng cao nhận thửc, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức 
đảng, trước hết là bí thư chi, đảng bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Các chi, đảng bộ trực thuộc, trước hết là các đồng chí cấp ủy huyện và 
người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và 
chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, chủ động ban hành kế hoạch triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý 
luận, cập nhật kiến thức mới, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị 
quyết của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; giáo dục đạo đức, lối sống 
cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; triển khai thực hiện học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, 
báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở, giảng viên Trung tâm 
chính trị huyện; các chi, đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, truyền truyền viên 
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
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Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ theo Chỉ thị 12-CT/TƯ ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm nội dung sinh hoạt tư tưởng 
trong sinh hoạt đảng; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; triển khai 
thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám 
nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, 
thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

2. Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tăng cường thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với nội dung trọng tâm, sâu sắc và hình 
thức linh hoạt: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 
09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản 
của Đảng: Các chi, đảng bộ trực thuộc, trực tiếp là bí thư chi, đảng bộ chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TƯ, ngày 20/10/2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản 
của Đảng; bí thư các chi, đảng bộ chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức 
học tập, quán triệt và khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ 
chức học tập, quán triệt.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị: 
Trung tâm chính trị huyện tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá 
học viên. Tham mưu, đề xuất hình thức đánh giá chất lượng các chương trình 
giảng dạy, lý luận chính trị, hình thức quán triệt, học tập, nghị quyết của 
Đảng để lựa chọn phương pháp phù hợp với từng đối tượng; kịp thời cập 
nhật, bổ sung các văn bản mới của Đảng vào nội dung bài giảng và các mô 
hình, sáng kiến kinh nghiệm hay về công xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị tại địa phương.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến 
thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt: Thực hiện 
nghiêm quy định về chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng 
viên ở cơ sở theo Kết luận số 69-KL/TW, ngày 14/4/2010 của Ban Bí thư về 
tiếp tục thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị 
về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Hằng năm, ban hành kế hoạch 
tổ chức bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng
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viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 
01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng lựa chọn, mời báo cáo viên có 
chất lượng.

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Có cơ chế 
đảm bảo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nâng cao hiệu quả 
hoạt động tổ giúp việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của huyện.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong tình hình mới: 
Định hướng, nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng 
viên; phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, 
mạng xã hội, báo cáo viên, giảng viên Trung tâm chính trị huyện trong công 
tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, nội dung tuyên truyền đi vào thực 
chất, có chiều sâu, đảm bảo tính định hướng kịp thời khi có các vấn đề có 
tính chất phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. 
Nắm chắc, dự báo sát, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong 
cán bộ, đảng viên, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, nhóm cộng tác viên nghiên cứu viết tin bài phản bác các luận điệu 
sai trái, thù địch cơ hội chính trị của các thế lực thù địch phù họp, hiệu quả 
với lập luận sắc bén, thuyết phục theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35- 
NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 
tình hình mới. Thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn thành viên ban chỉ 
đạo và nhóm cộng tác viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Các cấp ủy coi trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lối 
sống gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu 
guơng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, truyền 
thống cách mạng địa phưong

Thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với điều kiện cụ thể 
của huyện và cơ sở. Lấy việc học tập và làm theo là kết quả để đánh giá công 
tác lãnh đạo chỉ đạo của các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên hàng năm. 
Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng và nhân 
rộng những mô hình điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tích cực
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tham gia hưởng ứng các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, 
nhất là người đứng đầu “Nói đi đôi với làm”, không cục bộ địa phương, thực 
sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong 
việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Đồng thời, tích cực hưởng ứng, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, 
xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa truyền thống, đẩy lùi các hủ tục lạc 
hậu, chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho người có công, cựu 
chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; cải tạo vườn tạp theo tinh 
thần Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt việc biên soạn, xuất bản truyền thống lịch sử các 
cơ quan, ban, ngành, đơn vị giai đoạn 2022-2035. Tăng cường giáo dục lịch 
sử đảng, truyền thống cách mạng các xã, thị trấn với hình thức đa dạng, phù 
hợp, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đăc biệt là lực 
lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường Trung học cơ sở, trung học 
phổ thông.

4. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống của các cấp ủy đối 
với cán bộ, đảng viên đế có giải pháp ngăn chặn từ xa, giải quyết sớm, 
không đế vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lón

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 109-QĐi/TW, ngày 
03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ 
chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. 
Trọng tâm là kiểm tra, giám sát 3 nhóm biểu hiện nêu trong Nghị quyết 
Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cụ thể là:

(1) Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị: Lười học tập chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong phê bình thì nể nang, né 
tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

(2) Biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống: Đoàn kết xuôi chiều, dân 
chủ hình thức; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức 
xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
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(3) Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ: Nói, viết, 
làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 27/9/2021 của 
Huyện ủy Hoàng Su Phì về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 
18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 
trong Đảng bộ, giai đoạn 2021 -  2025 gắn với thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU 
của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn 
chặn vi phạm của tô chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác giám sát, 
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối 
với công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng 
và cán bộ, đảng viên vỉ phạm trong thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối 
sống, nhất là biểu hiện cục bộ địa phương, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn 
xã hội, đạo đức công vụ, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, hách dịch, nhũng 
nhiễu người dân.

IV- TỔ CHỨC THựC HIỆN

1. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển 
khai thực hiện có hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng 
viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với 
khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung ngay sau khi có 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của cấp trên; cụ thể hóa các quy định, hướng 
dẫn của Trung ương, của Tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để 
hướng dẫn cho các chi, đảng bộ thực hiện hiệu quả.

2. ủ y  ban Kiểm tra Huyện ủy căn cứ tình hình thực tiễn của huyện, chủ trì 
phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tham mưu xây 
dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các chi, đảng bộ, 
trực thuộc; tham gia ý kiến về kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền; 
chủ động lựa chọn nội dung phù hợp biên tập trên bản Thông tin nội bộ, trang 
Thông tin Hoàng Su Phì; chủ trì phối hợp với các chi, đảng bộ kịp thời phát 
hiện nhân rộng các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Hà Giang; phối họp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan 
tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức mới cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện. Hàng năm chủ trì phối
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họp với các Ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm chính trị tham mưu cho cấp ủy 
huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình này.

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ Chương trình này, xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả tại địa phương, 
cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực Huyện 
ủy (qua Ban Tuyên giảo Huyện ủy tổng hợp) trước 15/11 hằng năm.

Nơi nhân:
- Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy,
- ủy  ban nhân dân huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
^===J3ÍTHƯ




