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BAN CHỈ ĐẠO  
 

Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Bí thư Trung ương Đảng,  
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Trưởng ban 

Đồng chí VÕ VĂN PHUÔNG Phó Trưởng Ban Thường trực,  
Ban Tuyên giáo Trung ương,  
Phó Trưởng ban 

Đồng chí BÙI TRƯỜNG GIANG Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Phó Trưởng ban  

 
BAN BIÊN SOẠN 

 
Đồng chí ĐOÀN VĂN BÁU Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị,  

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban 
Đồng chí ĐÀO MAI PHƯƠNG Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị,  

Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban 
Đồng chí VŨ THANH MAI Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Thành viên 
Đồng chí NGUYỄN KIM PHƯỢNG Chuyên viên chính, Vụ Lý luận chính trị, 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên 
Đồng chí ĐINH QUANG THÀNH Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu  

Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, Thành viên 

Đồng chí NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chuyên viên, Vụ Lý luận chính trị,  
Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên 
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá 
của Đảng và nhân dân ta. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện việc học tập và làm theo Bác, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xuyên suốt như Chỉ thị số 23-CT/TW, 
ngày 27/3/2003, Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006, Chỉ thị số 03-CT/TW, 
ngày 14/5/2011 và gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 từng 
bước đưa cuộc vận động trở thành một phong trào sâu rộng trong cả nước. Việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian 
qua được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, bám sát thực 
tiễn cuộc sống, vừa mang lại những lợi ích thiết thực, vừa cổ vũ, động viên 
mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực đóng góp vào công cuộc đổi mới, 
phát triển đất nước.  

Năm năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, 
khá toàn diện; xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ, tích cực về tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức tư tưởng 
chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, 
đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người 
đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; góp 
phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

T
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trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, 
góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhằm thực hiện mục tiêu 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, 
thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng 
của toàn dân tộc. 

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kết luận chỉ rõ, để việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết 
thực trong thời gian tới, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: học 
tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, để đánh giá 
những việc đã làm được, những kết quả và chuyển biến tích cực, trên cơ sở đó 
xây dựng phương hướng, giải pháp trong những năm tới của các ngành, các cấp, 
các địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng phát triển 
Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.  

Cuốn sách gồm hơn 100 bài phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các 
nhà nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và vai trò, ý nghĩa với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương của 
Người, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa 
hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn mới. 

Dù đã rất cố gắng trong quá trình tổ chức bản thảo, biên tập, xuất bản, song nội 
dung cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong nhận được ý 
kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà quản lý cùng đông đảo cán bộ, đảng viên 
và nhân dân để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 
 

Tháng 6 năm 2021 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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PHẦN THỨ NHẤT  

 
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH -  
KIM CHỈ NAM SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI,  

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
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TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
SOI SÁNG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ 
TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY* 

Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,  
Thưa đồng bào, đồng chí,  

Hôm nay, tại Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào 
hoa và thanh lịch; Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; Thành 
phố vì hòa bình, với tất cả niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, chúng ta 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020) - Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng 
Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người chiến sĩ 
cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng 
hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.  

Thưa đồng bào, đồng chí,  
“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, 

người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, 
nhân dân ta và non sông đất nước ta”1. Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí 
tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. 

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa 

__________ 
* Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020), ngày 19/5/2020. 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.15, tr.627. 
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và cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm hấp thu tinh thần yêu nước 
nồng nàn, lòng thương dân sâu sắc và ý chí đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của ông cha. Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh 
chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta theo các khuynh hướng 
cứu nước khác nhau đều lần lượt thất bại, máu đào của biết bao các bậc 
tiên liệt và nhân dân ta đã đổ xuống nhưng không giành được độc lập, tự 
do, Người nung nấu quyết tâm đi tìm con đường mới để cứu nước, cứu dân. 

Với lòng yêu nước thiết tha và ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân 
tộc, ngày 05/6/1911, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh rời Cảng Sài Gòn, 
bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Bằng nhãn quan chính trị đặc biệt, 
Người quyết định sang phương Tây, nơi khởi nguồn của chủ nghĩa thực dân, 
quê hương của các cuộc cách mạng tư sản, để tìm xem những gì ẩn giấu 
đằng sau những từ “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái”; xem nước Pháp và các 
nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào. 

Bôn ba khắp năm châu, bốn biển để nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc 
cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu 
tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, cuối cùng Người 
đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời 
đại, con đường giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 
Người đã rút ra kết luận: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có 
con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”1. Tiếp thu và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã dần dần xây dựng được một hệ 
thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với thực tiễn Việt 
Nam, xác định đúng mục tiêu, con đường, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh 
đạo, cũng như phương pháp cách mạng và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự 
ra đời của một chính đảng cách mạng ở Việt Nam. 

Mùa xuân năm 1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước 
ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối 
chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của 
Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.30. 
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Hồ Chí Minh; là cống hiến to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận 
dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc thành lập một đảng cách mạng chân 
chính để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Sau gần 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/01/1941, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người chủ trì 
Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), quyết định chuyển hướng chiến lược 
cách mạng phù hợp với sự thay đổi mau lẹ của tình hình quốc tế và trong 
nước, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tổ chức vận động, tập 
hợp lực lượng toàn dân tộc; thành lập Mặt trận Việt Minh; tiến hành xây 
dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa, tạo nên các cao trào cách mạng sôi 
nổi, mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. 

Tháng 8/1945, với tư duy chính trị cực kỳ nhạy cảm và sắc bén, dự báo 
chính xác, phân tích kịp thời và thấu đáo tình hình trong nước và quốc tế, 
nhận rõ thời cơ cách mạng đã chín muồi, Người nêu quyết tâm “Dù phải đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”1, “đem 
sức ta mà tự giải phóng cho ta”2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là 
lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã vùng lên phá tan gông xiềng nô lệ hơn 
80 năm của chế độ thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn 
năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một thời đại mới rực rỡ nhất trong lịch 
sử quang vinh của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở nước ta, bọn thù trong, giặc 
ngoài cấu kết với nhau mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, 
hòng áp đặt ách cai trị nước ta một lần nữa. Trước tình thế hiểm nghèo, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân cùng một lúc chống 
cả ba thứ giặc: “giặc đói”, “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm”. Với sách lược khôn 
khéo, linh hoạt, Người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua 
mọi thác ghềnh, hiểm nguy, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, vừa tranh 
thủ thời gian xây dựng lực lượng về mọi mặt, vừa ra sức bảo vệ, củng cố 
chính quyền cách mạng mới được xác lập, còn rất non trẻ. 

__________ 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: 

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, t.2, tr.225. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.596. 
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Trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, ngày 
19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 
hiệu triệu toàn dân tộc đồng lòng, chung sức tiến hành cuộc kháng chiến 
trường kỳ, với ý chí sắt đá: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”1. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng, theo ngọn cờ “kháng chiến, kiến quốc” Hồ Chí Minh, quân và dân ta 
đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của kẻ thù mà đỉnh cao là chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc 
được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bước vào thời kỳ cách mạng mới, 
cùng một lúc thực hiện cả hai nhiệm vụ chiến lược là: Xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân ở miền Nam. 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng Đảng ta 
hoạch định đường lối và lãnh đạo nhân dân ra sức đẩy mạnh phát triển kinh 
tế - xã hội, tăng cường xây dựng Đảng, củng cố chính quyền dân chủ nhân 
dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa,... làm cho miền Bắc ngày càng 
vững mạnh về mọi mặt, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn 
miền Nam. 

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là tâm nguyện cháy bỏng, 
là nỗi trăn trở khôn nguôi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người từng nói: 
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”2, “Sông có thể cạn, núi có 
thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!”3; “Hình ảnh của miền 
Nam yêu quý ở trong trái tim tôi”4. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn 
Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, trong đó khẳng định một ý chí 
mãnh liệt, một quyết tâm sắt đá và một niềm tin tất thắng: “Dù khó khăn 
gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc 
Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. 

__________ 
1, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534, 280. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.532. 
4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: 

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.8, tr.280. 
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Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”1. Thực hiện di huấn 
của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy cao độ chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại, làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên 
mới trong lịch sử nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, cả 
nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Thưa đồng bào, đồng chí,  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên 
tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi 
trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, 
nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng 
quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời! 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu 
sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của cả một 
quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều 
kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô 
cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới, vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường cách mạng sáng tạo, phù hợp với đặc thù 
của thực tiễn cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội; giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con 
người. Người chỉ rõ, sau khi giành được độc lập, cách mạng phải phát triển 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn, 
vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, 
Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.623. 
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Xuất phát từ điều kiện lịch sử của Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ, nước ta 
cần phải trải qua thời kỳ quá độ, từ một nước nông nghiệp lạc hậu lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là một sự nghiệp mới mẻ, 
chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, sẽ có vô vàn khó khăn, phức tạp phải vượt 
qua. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải làm dần dần, từng bước, 
không chủ quan, nóng vội; phải biết tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các 
nước trên thế giới; tìm tòi, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tìm ra cách thức, 
bước đi của thời kỳ quá độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; 
phải luôn xuất phát từ điều kiện thực tiễn của đất nước, tôn trọng quy luật 
khách quan, tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc. 

Để giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng xã hội mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, Đảng ta phải dựa vào lực 
lượng toàn dân, tổ chức, động viên, phát huy được sức mạnh vĩ đại của toàn 
dân. Ý Đảng, lòng dân là cội nguồn của sức mạnh đoàn kết, là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc là một tư tưởng lớn, mang tầm chiến lược trong hệ thống tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Với đường lối chính trị sáng suốt, đúng đắn, nhất quán, 
Người luôn coi trọng xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, lấy 
liên minh công - nông - trí thức do Đảng lãnh đạo làm nền tảng, thành một 
thực thể chính trị to lớn, rộng rãi, vững chắc, tập hợp mọi lực lượng, dân tộc, 
tôn giáo, mọi người dân Việt Nam yêu nước, hợp thành sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho Mặt trận hoàn thành sứ mệnh vẻ vang 
của mình trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam.  

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự 
trong sạch, vững mạnh, thật sự là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo 
đức, là văn minh. Trong Di chúc, Người căn dặn, phải ra sức giữ gìn, củng cố 
sự đoàn kết nhất trí của Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình”1. Trên tinh thần phát huy dân chủ; nghiêm túc thực hiện tự phê bình 
và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường mối quan hệ gắn bó 
máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thường xuyên chỉnh đốn, nâng cao năng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống mọi 
biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải 
gắn với xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Người chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ. 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”1. “Dân chủ 
là của quý báu nhất của nhân dân”2; “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa 
vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”3, phải lắng nghe tiếng nói của 
nhân dân, lấy dân làm gốc, “Đem tài dân, sức dân của dân làm lợi cho dân”4.  

Với trí tuệ sáng suốt, tư duy chính trị nhạy bén, Người đã sớm nhận thức 
được đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại để từ đó gắn kết cách mạng 
Việt Nam với cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng nước 
ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ 
đại của Người không những là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, nền tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam, mà còn là đóng góp quý 
báu của Người vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới, vào sự phát triển những tinh hoa tư tưởng và văn hóa nhân loại. 

Thưa đồng bào, đồng chí,  

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. 
Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi 
để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính 
kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách 
mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết 
lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư. Người là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt 
Nam; biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong 
sáng, thủy chung, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Những 
phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Hồ Chí Minh không phải tự 
nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một quá trình không ngừng tự tu dưỡng, 

__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.457. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.325. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.81. 
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tự rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình. Vì thế, Người luôn căn dặn cán 
bộ, đảng viên phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức để trở 
thành những người chiến sĩ cách mạng mẫu mực. Người là hiện thân của 
nếp sống giản dị, trong sáng, yêu lao động, coi khinh sự xa hoa, không một 
chút ham muốn công danh phú quý cho bản thân. Cả cuộc đời Người dấn 
thân chỉ với một mục đích “phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc 
của quốc dân”1. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tư 
tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, đã trở thành lẽ sống tự nhiên. 
Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đều tìm thấy trong những lời dạy của 
Người và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của Người, từ phong cách Hồ Chí Minh 
những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để mỗi ngày càng trở 
nên hoàn thiện hơn, vươn tới những giá trị văn hóa chân - thiện - mĩ trong 
cuộc sống. 

Thưa đồng bào, đồng chí,  

Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền 
với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới, trước bao diễn biến phức tạp 
của tình hình thế giới, với những khó khăn ở trong nước, Đảng ta đã kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển 
sáng tạo vào thực tiễn đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở 
thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đất nước ta chưa 
bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; có 
thêm nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để vững bước trên con đường mà 
Đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Thành tựu của 35 
năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta dựa trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo, phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. 

Càng phấn khởi, tự hào, chúng ta càng tuyệt đối không chủ quan, thỏa 
mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được. Đất nước ta vẫn đang đứng 
trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong lãnh đạo, quản lý, trong tổ chức 
thực hiện, chúng ta vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém; vẫn còn những vấn 
__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.272. 



Phần thứ nhất: TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH...  17 

đề chưa được giải quyết triệt để, nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ; trong 
khi những yêu cầu, nhiệm vụ mới, thách thức và mâu thuẫn mới, những vấn 
đề lớn, phức tạp tiếp tục phát sinh. Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi 
cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; xuyên tạc, kích động, 
chia rẽ hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta. Sự bảo thủ, trì trệ; tư duy cục bộ, 
lợi ích nhóm; sự tha hóa quyền lực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình 
trạng tham nhũng, lãng phí, xuống cấp về mặt đạo đức và trách nhiệm xã 
hội, v.v. cũng là những thứ giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm, đe dọa vai trò 
lãnh đạo và sứ mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, vận mệnh của đất 
nước, dân tộc. Những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm đó đòi hỏi toàn Đảng, 
toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc nhìn nhận, có quyết tâm 
chính trị cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để khắc phục cho 
bằng được.  

Thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng 
ta cần phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến 
đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự 
“của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Phải tiếp tục phát huy truyền 
thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây 
dựng Đảng; ra sức phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, giữ 
gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình”1 để Đảng ta mãi mãi “là đạo đức, là văn minh” như lời căn dặn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng 
và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. 

Làm theo chỉ dẫn của Bác về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 
chủ nghĩa cá nhân”2, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong 
sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đưa việc đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt 
chính trị thường xuyên, trở thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng, trong 
dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622, 546. 
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gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải 
gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong 
cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo, như lời 
Bác dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”1. 

Chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”. Nhân 
dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; thực hiện đúng nguyên 
tắc: Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, 
quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no 
của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trước hết, cần chăm lo đầy đủ và 
sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân; thật sự tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lời Bác dạy: “Trong bầu trời không 
gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn 
kết của nhân dân”2 là bài học sâu sắc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất 
nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật 
chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên. Thời gian qua, trong 
vô vàn khó khăn của dịch bệnh, thiên tai, chúng ta càng nhận thức sâu sắc 
hơn bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị ở nước ta, sức 
mạnh của truyền thống yêu nước, của ý chí đoàn kết, thống nhất hành 
động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, được thế giới ghi nhận và 
đánh giá rất cao. Thực tiễn đó khẳng định giá trị to lớn của lòng yêu nước, 
đạo lý nhân văn, tinh thần và ý chí Việt Nam; cơ sở rất quan trọng để tiếp 
tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tiền đồ tươi sáng của 
dân tộc. 

Thưa đồng bào, đồng chí,  

Chúng ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng 
vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tình hình quốc tế và trong 
nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách 
thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần đoàn kết, 
phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa để 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453. 
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hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, trước hết là khắc 
phục những thách thức và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bảo đảm 
thật tốt an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; đồng thời chủ động, nhạy 
bén nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020; từ đó góp phần hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ khóa XII và giai đoạn 
2011 - 2020; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và 
nhân dân.  

Thưa đồng bào, đồng chí,  

Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng và nhân dân ta đã vạch ra, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội; để đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính 
yêu hằng mong muốn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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TỎA SÁNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH,  
KHƠI DẬY VÀ THỰC HIỆN KHÁT VỌNG   

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC 

Đồng chí NGUYỄN XUÂN PHÚC  
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người 
thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn 
hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn 
đời vì nước, vì dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô 
giá của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta; là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp giải 
phóng dân tộc thắng lợi, tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp sơ kết 5 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” và 
triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị quan trọng này, đồng thời kỷ niệm 110 năm 
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) và 80 năm Ngày 
Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 
28/1/2021), cần quan tâm một số nội dung sau:   

1. Khát vọng độc lập dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc là mạch nguồn xuyên suốt cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Khát vọng giành độc lập cho dân tộc đã thôi thúc Người quyết chí ra đi 
tìm đường cứu nước, hòa mình với cuộc sống của giai cấp cần lao khắp các nước 
chính quốc và thuộc địa, vừa lao động, vừa nghiên cứu lý luận và thực tiễn. 
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Hướng đi sang phương Tây tìm đường cứu nước đã mở ra tầm nhìn rộng lớn, 
đưa Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mở lối cho dân tộc bắt nhịp vào 
trào lưu chung của thời đại, khắc phục tình trạng biệt lập của cách mạng 
Việt Nam. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, Người đã dấn thân vào 
cuộc đấu tranh cách mạng đầy vinh quang và oanh liệt, chấp nhận mọi 
gian khổ hy sinh để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng với ý chí mạnh mẽ, 
khát vọng cháy bỏng, nghị lực phi thường. Giản dị, mộc mạc, nhưng đầy 
khí phách, Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là 
làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”1. Khát vọng 
“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Người được chế định thành tiêu ngữ của 
mọi văn bản nhà nước gắn với quốc hiệu từ “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” 
đến “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Khát vọng ấy chính là lời hịch 
non sông, thể hiện ý chí, quyết tâm sắt đá của Người trước vận mệnh dân 
tộc, tương lai của đất nước, xu hướng thời đại. Đó là tinh thần “dù phải đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”2 
trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”3 trong Lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là chân lý bất hủ “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do” thôi thúc toàn thể quốc dân, đồng bào đứng lên bảo vệ lương 
tri và phẩm giá, giành quyền sống và mưu cầu hạnh phúc; truyền cảm 
hứng cho các dân tộc bị áp bức, bạn bè khắp năm châu về một dân tộc Việt 
Nam văn hiến và anh hùng. 

Khát vọng đó của Người đã trở thành “Khát vọng Việt Nam thời đại Hồ 
Chí Minh”. Di sản tư tưởng của Người tiếp tục soi đường, chỉ lối cho sự 
nghiệp đổi mới hôm nay; thắp sáng niềm tin về tương lai tươi sáng của dân 
tộc; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội 
XIII của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam), nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cơ đồ, uy tín, vị 
thế, tiềm lực đất nước được tạo dựng trong thời đại Hồ Chí Minh, trong đó có 

__________ 

1, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 187, 534. 
2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2018, tr.224. 
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thành tựu qua 35 năm đổi mới, đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho 
chúng ta vững tin tiến lên phía trước. Đích đến trở thành nước phát triển 
vẫn là hành trình dài phía trước, cần đến cả khát vọng vươn lên và bản lĩnh, 
ý chí, quyết tâm mạnh mẽ.  

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đòi 
hỏi chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ; 
khơi dậy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; phát 
huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Bước vào thập niên thứ 
ba của thế kỷ XXI, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó 
lường, cạnh tranh giữa các nước về tốc độ và chất lượng phát triển ngày càng 
gay gắt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc, cơ chế vẫn 
còn nhiều nút thắt, điểm nghẽn cần phải được tháo gỡ để tạo khả năng phát 
triển bứt phá. Mỗi nhịp bước chúng ta đi trên con đường về đích, bản lĩnh, ý 
chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục rọi sáng, truyền cảm 
hứng, làm cho mỗi con người Việt Nam vững tin hơn sức mạnh của chính 
mình để thực hiện thành công tâm nguyện của Người.  

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của tinh thần tận trung với 
nước, tận hiếu với dân, dành tình yêu thương vô hạn và niềm tin 
mãnh liệt vào sức mạnh của nhân dân   

Nội dung này không chỉ kế thừa tư tưởng truyền thống quý báu của ông 
cha ta, mà còn nâng tầm chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Chính lòng yêu 
thương đồng bào bị đọa đày đau khổ đã đưa Người đến với lý tưởng chủ 
nghĩa cộng sản, tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Quyết định chính trị 
của Người luôn đúng đắn, sáng suốt, bởi Người luôn lấy điểm tựa xuất phát 
là lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, đúng quy luật, thuận lòng dân, hợp 
xu thế thời đại, thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn. Người căn dặn: “Chân lý là 
cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của 
nhân dân tức là không phải chân lý”1; “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức 
làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”2. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 378. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4,  tr. 65. 
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 Không như nhiều nhà tư tưởng nhìn người dân bằng lòng thương cảm, 
Hồ Chí Minh dành cho nhân dân bằng tình yêu thương bao la ở cả tầm cao 
tư tưởng và chiều sâu nội tâm. Đối với Người, “Trong bầu trời không có gì 
quý bằng nhân dân”1 và niềm tin mãnh liệt “Trong thế giới không gì mạnh 
bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”2. Với tinh thần “đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta”3, Người và Đảng ta đã khơi dậy sức mạnh vĩ đại của nhân 
dân thông qua giáo dục, giác ngộ, làm cho nhân dân vững tin vào năng lực 
của chính mình, dũng cảm đứng lên giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ và đói 
nghèo, lạc hậu. Tự xác định cho mình bổn phận, trách nhiệm “như một 
người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”4, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh suốt đời tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
Người quan niệm, nếu để dân đói, dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; 
giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì độc lập, tự do 
cũng không có nghĩa lý gì, dân chỉ hiểu rõ giá trị của tự do, của độc lập khi 
được ăn no, mặc ấm. Tình yêu thương bao la của Người dành cho mọi người, 
mọi nhà, mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, từ công nhân, nông dân, trí thức, phụ 
nữ, thanh niên, cụ già, em nhỏ, đồng bào dân tộc thiểu số đến người có công 
với nước. Đối với công nhân và nông dân, Người đề ra nguyên tắc không bao 
giờ được hy sinh lợi ích của họ cho bất cứ giai cấp nào khác, phải có chính 
sách chăm lo cụ thể, bởi đây là những giai cấp trực tiếp lao động sản xuất 
của cải vật chất cho xã hội, đóng góp nhiều công sức cho cách mạng, chịu 
nhiều ách áp bức của thực dân, phong kiến. Đối với người có công với nước, 
phải thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; có chính sách đặc biệt báo đáp, 
chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong; xây dựng 
vườn hoa, bia tưởng niệm để ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ và giáo 
dục truyền thống yêu nước cho nhân dân. Đối với những người kém may 
mắn, Đảng và Chính phủ phải tạo cơ hội giúp họ phát huy tính tích cực, tự 
tin vào năng lực của chính mình, nỗ lực vươn lên và trở thành những người 
có ích cho xã hội. 

Như một lẽ tự nhiên, ở Hồ Chí Minh hòa quyện giữa yêu nước với 
thương dân, cứu nước với cứu dân, giải phóng dân tộc với đem lại hạnh 
phúc cho nhân dân. Ngay sau khi tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu 
tiên của Chính phủ lâm thời (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 453. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.596. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.187. 
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xuất 6 nhiệm vụ cấp bách là chống “giặc đói”, chống “giặc dốt”, xóa bỏ các 
hủ tục lạc hậu, xóa bỏ các thứ thuế vô lý, tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân các cấp, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
của nhân dân. Người trình bày quan niệm về chủ nghĩa xã hội rất dung dị, 
gần gũi, dễ hiểu, có sức hấp dẫn, lôi cuốn nhân dân: đó là một chế độ “làm 
sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, 
ốm đau có thuốc, già không lao động được nghỉ, những phong tục tập quán 
không tốt dần được xóa bỏ”1; đó là một xã hội “ai làm nhiều thì hưởng 
nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng”2; chủ nghĩa xã hội là “dân 
giàu, nước mạnh”... Với 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Người đã 
dành nhiều tâm lực, trí lực để lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa các quan 
điểm nhân văn, vì con người khi xây dựng Hiến pháp (Hiến pháp năm 1946 
và Hiến pháp năm 1959), các đạo luật, chính sách để thúc đẩy, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo cải thiện và 
nâng cao đời sống nhân dân.  

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác 
định toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân; sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với 
nhân dân; trách nhiệm của Đảng và Nhà nước là chăm lo cho con người có 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Đại hội 
XIII của Đảng khẳng định con người là trung tâm của phát triển, tôn trọng, 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân, không ngừng chăm lo nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh 
xã hội. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa được xác định có vai trò rất quan trọng, bảo đảm thể chế hóa ý chí của 
nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiểm soát 
quyền lực nhà nước, phòng ngừa và khắc phục các nguy cơ tha hóa. Trong 
điều kiện phát triển kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước phải hết sức quan 
tâm chăm lo cho mọi tầng lớp nhân dân; gắn tăng trưởng kinh tế với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát 
triển, thống nhất giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội; bảo đảm 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.438. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.241. 
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quyền phát triển công bằng cho mọi thành viên xã hội, không ai bị bỏ lại 
phía sau. Đó chính là những giải pháp thiết thực, cụ thể học tập và làm 
theo Bác về chăm lo cho nhân dân, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và 
Nhà nước với Nhân dân.  

 3. Triết lý phát triển mang giá trị vượt thời gian của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tiếp tục định hướng cho phát triển bền vững, bao trùm, 
hài hòa 

Dấu hiệu thường thấy ở các vĩ nhân là tiên phong khai mở những tư 
tưởng mang giá trị vượt thời gian nhiều khi người đương thời khó nhận biết, 
mà càng có độ lùi thời gian càng có điều kiện hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn 
những giá trị đó. Hồ Chí Minh là trường hợp như thế gắn với triết lý phát 
triển bền vững, bao trùm, hài hòa. Vượt lên và vượt trước các mô thức “phát 
triển xấu”, từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã chủ trương “Làm cho người 
nghèo thì đủ ăn/Người đủ ăn thì khá giàu/Người khá giàu thì giàu thêm”1. 
Đó chính là triết lý phát triển không loại trừ, hay cùng phát triển, mà các 
chương trình nghị sự toàn cầu ngày nay mới chung tay hành động gắn với 
mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm, hài hòa của Chương trình Nghị sự 
2030 của Liên hợp quốc (SDG-2030). 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
phát động phong trào chống “giặc đói”, chống “giặc dốt”, thì phải đến cuối 
thế kỷ XX vấn đề “loại bỏ triệt để tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực), 
thiếu ăn” và “hoàn thành giáo dục phổ cập tiểu học” mới được ghi vào 
Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Những năm 60 của 
thế kỷ XX, khi hầu hết các quốc gia vẫn cuốn theo lối phát triển dựa vào 
bòn rút cạn kiệt nguồn lợi tự nhiên, dẫn tới suy thoái môi trường, gây tổn 
hại đến khả năng phát triển của các thế hệ tương lai thì Người đã phát 
động “Tết trồng cây” để bảo vệ môi trường. Phải nửa thế kỷ sau, nhân loại 
mới phản tỉnh về sự “đáp trả” của tự nhiên khi ô nhiễm môi trường, biến 
đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng đến khả năng phát triển bền vững. Trong 
bối cảnh thế kỷ XX chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc, 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.81. 
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nhiều cuộc chiến tranh cục bộ, rồi “Chiến tranh lạnh” chia thế giới thành 
“hai phe”, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đấu tranh không mệt mỏi cho 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, hiện thân cho hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Ngay từ năm 1947, Người đã gửi thông 
điệp đến thế giới: Việt Nam muốn “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ 
và không gây thù oán với một ai”1. Ngày nay, nguy cơ chiến tranh, xung 
đột cục bộ vẫn còn tiềm ẩn ở một số khu vực trên thế giới, khát vọng của 
Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước có chế độ 
chính trị khác nhau đã và đang hiện hữu và trở thành phương châm xử 
thế của hầu hết các quốc gia - dân tộc.  

Được thẩm định bởi lịch sử, triết lý phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từ năm 1945 đến nay trùng khớp với nhiều mục tiêu, nội dung trong các 
chương trình nghị sự toàn cầu của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, 
bao trùm, nhất là xóa đói nghèo, chống thất học, bình đẳng giới, bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triết lý phát triển của Người đã và 
đang dẫn dắt dân tộc ta trên hành trình hướng đích trở thành quốc gia phát 
triển phồn vinh, hạnh phúc. Trong thời gian qua, các chương trình “Cả nước 
chung tay vì người nghèo”, “Nâng bước cho trẻ đến trường” hay sáng kiến 
“Trồng 1 tỉ cây xanh” trong 5 năm tới... được rọi sáng từ triết lý phát triển 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nền kinh tế thị trường có vai trò phân bổ nguồn 
lực hiệu quả, nhưng tính tự phát của nó cũng gây nhiều hệ lụy cho phát 
triển, nhất là tình trạng chạy theo lợi nhuận mà hy sinh các lợi ích công 
cộng, gây nên phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, tiêu cực... Trong 
điều kiện đó, chúng ta phải triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát 
triển bền vững, dựa trên các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển 
bao trùm, khi gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến 
bộ, công bằng xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả 
tăng trưởng, không ai bị bỏ lại phía sau. Những nội dung này tiếp tục được nhấn 
mạnh, làm sâu sắc hơn trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.256. 
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4. Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng ngời 
sáng, phong cách cao đẹp, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, 
giữa lời nói và việc làm 

Là một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà tổ chức thiên tài, nhà hoạt động thực tiễn 
đầy trải nghiệm, Hồ Chí Minh hiểu rằng xây dựng xã hội mới, con người mới 
là một cuộc cách mạng lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ, vừa cải tạo các lề thói, 
tập tục lạc hậu, vừa phải kiến tạo cái mới, tiến bộ, văn minh, phải có người đi 
tiên phong “làm mực thước cho người ta bắt chước”1. Phải qua hành động con 
người mới bộc lộ đầy đủ, chân thực các giá trị đạo đức theo đuổi và lấy đó làm 
phương châm xử thế cho mình. Vì thế, thực hành đạo đức là phương thức 
chuyển tải tư tưởng chân thực, hiệu quả và thuyết phục nhất cho người khác 
soi chiếu và làm theo, thể hiện tính thống nhất giữa tư tưởng và hành động, 
giữa lời nói và việc làm. Người nhấn mạnh: “Một tấm gương sống còn có giá trị 
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”2; “Trước mặt quần chúng, không 
phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến”3, “quần chúng 
chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”4.  

Đề ra chuẩn mực đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cho cán 
bộ, đảng viên thì bản thân Người tự mình thực hành làm gương. Hiện thân 
cho đức thanh liêm, nếp sống giản dị, thanh cao, lẽ sống cao đẹp, Người coi 
khinh sự xa hoa, bệnh hình thức, gây lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân 
dân. Nêu gương chí công vô tư, Người tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân, không màng danh lợi và phê phán các thói tư túng, lợi 
dụng việc công mưu việc riêng, gây nên tiêu cực trong bộ máy nhà nước. Để 
việc thực hành đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên trở thành nền 
nếp, Người đặt ra yêu cầu phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc làm 
hư hỏng, tha hóa con người - căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn thật 
thà tự phê bình và phê bình, đấu tranh và gột rửa những thói hư, tật xấu 
ngay trong bản thân mình.  

Những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả của quá 
trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời. Người cho rằng, “đạo 
đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện 
bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng 
sáng, vàng càng luyện càng trong”5. Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm 

__________ 
1, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.16. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.612. 
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Đường cách mệnh, điều đầu tiên mà Người nhấn mạnh là “tư cách của người 
cách mệnh”, nhất là các phẩm chất như “vị công vong tư”, “không hiếu 
danh”, “không kiêu ngạo”, “Nói thì phải làm”, “Hy sinh”, “Ít lòng tham muốn 
về vật chất”1... Cả cuộc đời của Người là minh chứng sống động, thuyết phục 
nhất cho nếp sống giản dị, tiết kiệm, thanh cao, đồng cam cộng khổ với đồng 
bào, đồng chí.   

Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả về mặt tư tưởng đạo đức và thực 
hành đạo đức có ý nghĩa cực kỳ to lớn cho xây dựng Đảng về đạo đức, xây 
dựng đạo đức công vụ và liêm chính tư pháp trong điều kiện hiện nay. Kế 
thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng của Người, Đại hội XII của Đảng lần 
đầu tiên bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; Đại hội XIII của Đảng 
tiếp tục nhấn mạnh và đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cả về tuyên 
truyền, giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng trong công tác và trong 
đời sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Bằng cách đó, tư tưởng 
“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”2 của Người ngày càng thấm sâu vào toàn 
bộ tổ chức và hoạt động của Đảng và cả hệ thống chính trị, góp phần xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng, 
Nhà nước với Nhân dân.  

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong điều kiện mới phải được mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng 
viên xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách quyết 
liệt, đồng bộ và bài bản đã mang lại khí thế mới, quyết tâm mới, động lực 
mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất đạo đức, lối 
sống, phương pháp, tác phong công tác, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các nội dung tư tưởng, tấm 
gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về kiên định mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, yêu thương đồng bào, đồng 
chí; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá 
nhân,... đã được thấm nhuần, học tập và thực hành sâu rộng. Qua đó, thể 
hiện trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu của 
toàn Đảng, toàn dân ta.    

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.280. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.403. 
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Phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được 5 năm qua, trong thời 
gian tới, chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo động lực 
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng. Học tập và làm theo Bác 
để Đảng ta và mỗi đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng 
lực, phẩm chất, uy tín; xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo trong giai 
đoạn mới. Phải thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, chuẩn mực đạo 
đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. 
Chỉ khi nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh thì việc học tập và làm theo Bác mới trở thành ý thức thường 
trực, tự giác, tiến hành có nền nếp của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên 
và cả trong quần chúng nhân dân.  

Học tập và làm theo Bác đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thực hiện thành 
công việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Yêu cầu đặt ra 
là xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển với hệ thống pháp luật đồng bộ, 
thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định; xây dựng Chính phủ 
liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; xây dựng nền hành chính hiện 
đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai minh bạch; xây dựng nền tư pháp 
Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong giai đoạn tới, việc xây dựng, 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải được coi  
là một nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới hệ thống chính trị, từ xây dựng 
pháp luật, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bộ máy 
nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước, tôn trọng và bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân,... đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ tâm, 
đủ tầm, đủ tài. Nhà nước phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối 
của Đảng, ý chí của nhân dân; tạo môi trường thể chế luật pháp đầy đủ để 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy quyền dân chủ của mọi 
tổ chức và công dân trong đời sống hằng ngày; đề cao tinh thần thượng tôn 
pháp luật, không cho phép bất cứ ai đứng trên pháp luật. Toàn bộ các cơ 
quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sở phải xuất phát từ lợi ích của nhân 
dân, của đất nước; kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu quả; kiên quyết loại 
trừ các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là đấu tranh phòng, chống 
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quan liêu, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo 
hướng chế độ chức nghiệp thực tài, thúc đẩy liêm chính công vụ, nâng cao 
tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý với công việc. 
Học tập và làm theo Bác phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính 
quyền các cấp; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn 
gây bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, 
động viên, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tạo ảnh hưởng lan tỏa sâu 
rộng trong xã hội. Đấu tranh kiên quyết với tình trạng quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm kỷ luật 
Đảng và pháp luật Nhà nước để tăng tính răn đe, bảo đảm việc tuân thủ 
pháp luật trở thành ý thức tự giác, tạo cơ sở cho nâng cao hiệu quả giáo dục 
và thực hành đạo đức cách mạng.  

Học tập và làm theo Bác là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nêu 
gương thể hiện ở vai trò tiên phong, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, gian 
khổ, không lùi bước trước mọi hoàn cảnh, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, 
dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đấu tranh không khoan nhượng với 
các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc 
của nhân dân, trì trệ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu 
gương thực hành đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc 
tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải cương quyết 
đấu tranh. Nêu gương về phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, nói đi đôi 
với làm, toàn tâm, toàn ý với công việc; sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng 
dân, hiểu dân, gắn bó với nhân dân; rèn luyện lối sống giản dị, tiết kiệm, 
chống xa hoa, lãng phí. Cần tổng kết những gương điển hình tiên tiến và tôn 
vinh, khen thưởng xứng đáng, để họ thật sự trở thành những tấm gương tiêu 
biểu cho người khác học tập, noi theo.  

* 
*    * 

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta một di 
sản tư tưởng quý báu, một tấm gương đạo đức, phong cách cao đẹp và một 
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thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu 
cao ý thức, trách nhiệm, tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác 
và nêu gương. Nghiêm túc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên tự 
trang bị cho mình một phương thức tu dưỡng, rèn luyện thiết thực, hiệu quả 
để làm tròn vai trò, chức trách được giao, đáp ứng mong đợi của Đảng, Nhà 
nước và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. 
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TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH -  
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ  

CỦA ĐẢNG HIỆN NAY 

Đồng chí PHẠM MINH CHÍNH 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ  
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng 
to lớn và quý giá của Đảng ta, dân tộc ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong di sản tư tưởng 
Người để lại, có những chỉ dẫn rất quan trọng về cán bộ và công tác cán bộ. 
Đây là hệ thống các quan điểm có sự kết hợp tinh tế, nhuần nhuyễn, sáng 
tạo giữa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam, 
đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam để Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và 
tiến hành công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu cách mạng qua từng thời kỳ, đặc 
biệt là trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh - cơ sở lý luận để nhận thức đúng đắn vị 
trí, vai trò then chốt của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc 

Sinh thời, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ 
cán bộ của Đảng. Sau khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người nhận thức 
sâu sắc rằng, cách mạng Việt Nam muốn thành công trước hết cần phải có sự 
lãnh đạo của một chính đảng vô sản, với đội ngũ cán bộ ưu tú, tiên phong để 
vận động, tập hợp, tổ chức, dẫn dắt, giác ngộ nhân dân làm cách mạng. Từ 
nhận thức đó, Người đã tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm 1925 - 1927, 
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tại Quảng Châu, Trung Quốc, Người đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng 
Thanh niên, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị và trực tiếp chuẩn bị tài 
liệu, giảng dạy, huấn luyện cho các thanh niên Việt Nam yêu nước - những 
“hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam. Các bài giảng của Người được tập 
hợp trong tác phẩm Đường cách mệnh, trong đó đề cập một cách sâu sắc về 
xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng có tư cách đạo đức và phương pháp tổ 
chức cách mạng. Đây được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của 
Đảng, định hướng cho các hoạt động của cách mạng Việt Nam, nhất là trong 
những giai đoạn đầu. Các lớp cán bộ đầu tiên của Đảng được Người trực tiếp 
đào tạo, rèn luyện đã trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng và 
trở thành những người đi tiên phong hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng, ý chí, 
khát vọng của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Nhìn nhận thấu đáo vai trò hết sức quan trọng của cán bộ và công tác 
cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất 
trọng yếu, rất cần kíp”1; “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”2; “Muôn việc 
thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”3. Người nhấn mạnh: 
“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không 
chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”4. Trong một bộ 
máy, dây chuyền sẽ liên quan đến nhiều bộ phận, ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động của bộ máy. Thực tiễn phong trào cách mạng cũng như vậy. Trong 
“bộ máy” khổng lồ đó, nếu các cán bộ tốt sẽ giúp chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước được thực hiện thắng lợi; đồng thời giúp việc hoạch định, 
xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đúng đắn, thể 
hiện được nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Ngược lại, nếu cán bộ yếu kém 
thì chẳng những việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước không đạt hiệu quả, mà ngay từ khi hoạch định, xây dựng chủ trương, 
chính sách đã bị sai lầm do không nắm bắt quy luật phát triển khách quan, 
không phản ánh đúng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, làm cho các 
khâu tiếp sau cũng bị sai lầm. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng cán bộ luôn là người đóng 
vai trò đầu tàu để hướng dẫn, tập hợp và tổ chức nhân dân thực hiện thắng 
__________ 

1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.313, 309, 280, 68. 
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lợi mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Như vậy, cán bộ phải thực sự là 
những người tinh hoa, đi tiên phong và có năng lực quy tụ, tập hợp nhân 
dân tham gia trong phong trào cách mạng và do đó có vai trò cực kỳ quan 
trọng đối với sự thành công hay thất bại của phong trào cách mạng. 

Đề cập về vai trò quan trọng của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên 
quan điểm rất dung dị, thiết thực, dễ hiểu, nhưng hết sức sâu sắc. Người 
nói: Nói đến cán bộ trước hết, vì “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể”1. Là “tiền 
vốn” cho nên phải bảo vệ, bảo toàn nguồn vốn này, đồng thời phải làm cho nó 
sinh lãi. Bất cứ một chủ trương, chính sách hoặc công việc nào, nếu có cán bộ 
tốt thì sẽ thành công, tức là sinh lãi; nếu cán bộ kém thì sẽ hỏng việc, tức là 
lỗ vốn. 

Thấy rõ vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác cán bộ và xây dựng đội 
ngũ cán bộ của Đảng. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Người đã 
dành riêng mục IV - “Vấn đề cán bộ”, để nhấn mạnh và khẳng định vai trò 
đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ. Trong nội dung huấn luyện cán bộ, 
Người chỉ rõ: “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”2. Trong việc đào 
tạo, sử dụng cán bộ, Người nêu rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người 
làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán 
bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta... Vì vậy, 
chúng ta càng phải quý cán bộ, phải bổ sung cán bộ, phải giữ gìn cán bộ cũ 
và đào tạo cán bộ mới”3. Tóm lại, với Người “Cách đối với cán bộ là một điều 
trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì 
mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc””4. Đây 
thực sự là những chỉ dẫn vô cùng quý giá của Người về công tác cán bộ. 

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trong 
suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Bác luôn quan tâm, chăm lo 
xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức cách mạng, vừa tinh 
thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai 
đoạn của cách mạng. Với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp cán bộ của Đảng đã trưởng thành, 
biết bao cán bộ của Đảng đã không quản hy sinh, gian khổ, luôn gắn bó mật 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.356. 
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 313, 324. 
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thiết với nhân dân, tổ chức và lãnh đạo nhân dân trong cuộc đấu tranh 
giành chính quyền, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội.  

2. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận và 
thực tiễn để Đảng xác định và thực hiện đúng đắn những nội dung 
của công tác cán bộ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những quan điểm hết sức đúng đắn, 
khoa học về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Người 
dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ và trực tiếp chỉ đạo sâu sát việc thực 
hiện các nội dung của công tác cán bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một trong 
những nguyên nhân căn bản đưa đến những thắng lợi vẻ vang đó là do thực 
hiện đúng đắn, hiệu quả các nội dung công tác cán bộ theo tư tưởng và đạo 
đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đã cung cấp cho Đảng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú, kiên trung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng, vừa có khả năng hoạch định, xây dựng chủ trương, chính sách phù hợp 
với tình hình thực tiễn, vừa gương mẫu, tiên phong trong việc tổ chức thực 
hiện những chủ trương, đường lối, chính sách đó. Có thể khái quát những nội 
dung của công tác cán bộ theo tư tưởng của Người như sau: 

Thứ nhất, lựa chọn đúng cán bộ. Đây là khâu đầu tiên, then chốt, có tính 
quyết định trong công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tiêu chuẩn để 
lựa chọn được đúng cán bộ là: Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng 
hái trong công việc, trong lúc đấu tranh; Những người liên lạc mật thiết với 
dân chúng, hiểu biết dân chúng, luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng; 
Những người có bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các 
vấn đề, trong những hoàn cảnh khó khăn; Những người luôn luôn giữ đúng 
kỷ luật1. Đây là những tiêu chuẩn bao quát những phẩm chất cơ bản về đạo 
đức và tài năng của người cán bộ, thể hiện một nhân cách toàn diện của 
người cán bộ. 

Thứ hai, đánh giá đúng cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: 
“Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy 

__________ 
1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.315. 
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những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra”1. Để 
đánh giá đúng cán bộ, Người nhắc nhở, phải chú ý tránh mắc phải một trong 
bốn khuyết điểm: “1. Tự cao tự đại, 2. Ưa người ta nịnh mình, 3. Do lòng 
yêu, ghét của mình mà đối với người, 4. Đem một cái khuôn khổ nhất định, 
chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau”2. Bởi lẽ, nếu mắc phải chỉ 
một trong bốn khuyết điểm này thì cách nhìn nhận, đánh giá sẽ bị thiên 
lệch, giống như tình trạng “mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ 
cái mặt thật của những cái mình trông”3. Với tầm nhìn chiến lược và sự am 
tường thực tiễn sâu sắc, Người nêu lên những quan điểm rất khoa học, đến 
nay vẫn vẹn nguyên giá trị trong việc đánh giá, xem xét cán bộ. Đó là phải 
nhìn nhận, xem xét cán bộ trong sự vận động, biến đổi không ngừng của thực 
tiễn cách mạng, “cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng 
phải biến hoá”4. Phải có cách nhìn bao quát, toàn diện và hết sức biện chứng 
trong xem xét, đánh giá cán bộ, “nhận xét cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, 
chỉ xét một lúc, một việc, mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ”5.  

Người nêu quan điểm rõ ràng về một người cán bộ tốt: “Ai mà hay khoe 
công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau 
lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay tự tâng bốc mình, 
những người như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải cán bộ tốt. Ai cứ 
cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che 
giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng 
kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ 
cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một chút cũng là 
cán bộ tốt”6. 

Thứ ba, khéo dùng cán bộ. Sử dụng cán bộ sao cho phù hợp với công việc 
cụ thể, để phát huy được sở trường của cán bộ, mang lại hiệu quả cao nhất là 
điều Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng và thường xuyên căn dặn chúng ta. 
Người nói: “chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm 
cho họ; giúp đỡ ưu điểm của họ”7; phải tránh trường hợp không biết tùy tài 
để dùng người, người thợ rèn thì giao việc đóng tủ, người thợ mộc thì bảo đi 
rèn dao. Người nêu ra những hạn chế thường gặp trong việc sử dụng cán bộ, 
như ham dùng người họ hàng, bà con, anh em thân thích, bè bạn; ham dùng 
những kẻ khéo nịnh hót, những người tính tình hợp với mình; không thích 

__________ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.314, 317, 317, 317, 318, 318, 314. 
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dùng những người chính trực, những người tính tình không hợp với mình. 
Người yêu cầu, trong công tác cán bộ, việc sử dụng cán bộ phải có sự độ 
lượng, không có thành kiến mới có thể đối đãi với cán bộ một cách chí công 
vô tư, khiến cho việc sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, không bị bỏ sót, 
lãng phí cán bộ; phải có tinh thần rộng rãi mới có thể gần gũi những người 
mình không ưa; phải có tính chịu khó dạy bảo mới có thể nâng đỡ những 
đồng chí còn yếu, giúp họ tiến bộ; phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các đồng 
chí mới vui lòng gần gũi với mình. Người đặc biệt lưu ý, phải “khiến cho cán 
bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”1; “khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có 
gan làm việc”2; “không nên tự tôn, tự đại, mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của 
cấp dưới”3. Người cũng nhắc nhở phải thường xuyên kiểm tra để giúp cán bộ 
rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. 

Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều lớp cán bộ sinh ra và lớn lên 
trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến, không có điều kiện tiếp cận, đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề này và coi đây là “công việc 
gốc của Đảng”4. Người yêu cầu phải đào tạo, huấn luyện cán bộ, chú ý gắn 
với nghề nghiệp, “làm việc gì học việc ấy”5, kết hợp đào tạo nâng cao 
chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, nhất là 
những cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân. Người viết: “phải dạy bảo 
lý luận cho cán bộ. Chỉ thực hành mà không có lý luận cũng như có một 
mắt sáng, một mắt mù”6. Người cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém phải 
triệt để khắc phục trong công tác đào tạo cán bộ như là việc mở lớp mang 
tính hình thức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiếu thiết thực, chưa phù 
hợp với đối tượng, lĩnh vực nghề nghiệp, công tác, phương pháp đào tạo, 
huấn luyện không gắn lý luận với thực tiễn... 

Thứ năm, đề bạt, cất nhắc cán bộ cho đúng. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Cất nhắc 
cán bộ là một công tác cần kíp”7. “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, 
vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định 
chạy”8. Người nhắc nhở, nếu cất nhắc cán bộ chỉ “vì lòng yêu ghét, vì thân 
thích, vì nể nang, nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong 
Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào”9. Để cất nhắc đúng cán 

__________ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.319, 319, 319, 309, 309, 315, 
314, 321, 321. 
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bộ, Người yêu cầu, phải xem xét cả về công tác và sinh hoạt của cán bộ; sự 
thống nhất giữa lời nói và việc làm; mối liên hệ với quần chúng nhân dân, sự 
tin cậy, mến phục của quần chúng; phải thấy cả ưu điểm và khuyết điểm của 
cán bộ; phải nhìn nhận trong cả quá trình. Đặc biệt, Người lưu ý những sai 
lầm dễ mắc phải như: trước khi cất nhắc không xem xét kỹ; khi cất nhắc rồi 
không giúp đỡ cán bộ; khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất 
nhắc lên. Người nhấn mạnh: “Đối với cán bộ, chẳng những phải xem xét rõ 
ràng trước khi cất nhắc. Mà sau khi đã cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên gắng 
họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ”1. 

Thứ sáu, chính sách đãi ngộ cán bộ. Luôn quan tâm sâu sắc đến con 
người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách 
mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc thực hiện chính sách, chế 
độ đối với cán bộ nhằm động viên, khuyến khích họ yên tâm công tác. Trong 
tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người viết: “Phải cho họ điều kiện sinh sống 
đầy đủ mà làm việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang. Tùy theo hoàn cảnh 
mà giúp họ giải quyết vấn đề gia đình”2. 

Ngoài hệ thống tư tưởng mang tính lý luận sâu sắc, khoa học, đúng đắn về 
công tác cán bộ thì đạo đức và phong cách mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thể hiện những tiêu chuẩn tiêu biểu ở người cán bộ cách mạng. Người là 
biểu tượng trong sáng và cao đẹp của phẩm chất trung với nước, hiếu với 
dân, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập của dân tộc và tự do, hạnh phúc 
của nhân dân. Người “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm 
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”3. Suốt đời, Người là 
tấm gương thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết mực 
thương yêu con người, nhất là những người đang trong hoàn cảnh bị áp 
bức, bất công, đau khổ. Đồng thời, Người cũng là hiện thân trọn vẹn của sự 
kết hợp giữa tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong 
sáng của giai cấp công nhân. Ở Người là sự thống nhất, hòa quyện giữa lý 
thuyết và thực hành, giữa lời nói và việc làm, giữa đạo đức cách mạng và 
đạo đức đời thường.  

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.322, 316. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.187. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh có sức lay động và cảm hóa kỳ diệu 
của một người cán bộ cách mạng có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng 
tạo, lấy lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm thước đo hiệu quả của chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; có phong cách làm việc quần chúng, 
tập thể, dân chủ, khoa học; có phong cách diễn đạt mẫu mực, ngắn gọn, 
trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ và tạo được sự cuốn hút; có phong cách sinh hoạt 
giản dị, thanh cao, điều độ, ngăn nắp, hòa hợp, gắn bó với thiên nhiên; 
không có sự khác biệt giữa trước và sau khi đảm nhiệm cương vị người đứng 
đầu Đảng, Nhà nước; phong cách ứng xử chân thành, trọng tình nghĩa và 
khiêm nhường, lịch thiệp, song cũng rất linh hoạt, chủ động, biến hóa trong 
thực tế. 

Những nội dung cơ bản như trên trong tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về công tác cán bộ được Đảng ta quán triệt và thể hiện sinh 
động trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong các nghị quyết 
chuyên đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đặc biệt là trong Chiến lược 
cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được Hội 
nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII thông qua và 
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ, được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII. 

3. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công 
tác cán bộ của Đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là cẩm nang, “phương sách” 
dùng người của Đảng ta và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những nội dung 
cơ bản về công tác cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tiếp 
tục được Đảng ta kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực tiễn. 

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng, vai trò, 
vị trí then chốt của công tác cán bộ trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết 
số 03-NQ/HNTW, ngày 18/6/1997 về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nêu rõ: “Cán bộ là nhân tố 
quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 40

của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng”1. 
Sau 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, 
ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị 
quyết tiếp tục khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của 
cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến 
lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải 
được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. 
Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”2.  

Thực tiễn những năm qua cho thấy, cùng với việc đẩy mạnh công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh 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, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và các cấp 
ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã đặc biệt coi trọng công tác cán bộ 
và xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 
chiến lược và người đứng đầu các cấp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, 
toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư và sự vào cuộc 
quyết liệt của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, công tác cán bộ và xây dựng 
đội ngũ cán bộ đã có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực và đem lại những 
kết quả quan trọng. Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: 
“Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” có nhiều đổi mới, đạt một số kết 
quả quan trọng”3; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều 
lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Ban Chấp hành Trung ương cũng nêu: 
“Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, 
đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng; về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp ứng 
ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”4.  

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2015, t.56, tr.332. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr.54.  
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2021, t.I, tr.75. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, 

tr.190-191. 
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Thực tiễn của công tác xây dựng Đảng cho thấy, trong mấy nhiệm kỳ vừa 
qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban 
Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác 
cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt 
các cấp. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ và tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ 
nói riêng. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị 
quyết, 1 quy định; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 130 văn bản 
(nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo, quy định, quy chế, quy trình, quyết 
định, kế hoạch, hướng dẫn...) để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, 
trong đó có nhiều quy định, quy chế về công tác cán bộ lần đầu tiên được ban 
hành để thực hiện và đem lại nhiều kết quả quan trọng.  

Thực tế chứng minh, việc ban hành Công văn số 13-CV/TW, ngày 
17/8/2016 của Ban Bí thư quy định về tuổi công tác của đảng viên căn cứ vào 
hồ sơ gốc là hồ sơ kết nạp Đảng đã chấm dứt tình trạng “sửa tuổi”, “chạy 
tuổi” của cán bộ, đảng viên đã diễn ra trong nhiều năm trước đây. Với Quy 
định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng 
viên vi phạm có thời hiệu, kể cả khi cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công 
tác khác đã khắc phục đáng kể biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ” của một số cán 
bộ và quan niệm cho rằng khi đã nghỉ hưu là “hạ cánh an toàn”. Việc Bộ 
Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 về luân 
chuyển cán bộ đã đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và những 
tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời khắc phục được một số hạn chế, bất 
cập trong thực tiễn. Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 
số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị đã giúp các cấp ủy nắm 
chắc cán bộ hơn và việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thực hiện theo 
quy trình 5 bước, mở rộng dân chủ, đánh giá cán bộ khách quan, chính xác 
hơn. Việc ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính 
trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy 
quyền đã có tác động lớn trong Đảng và trong xã hội, từng bước kiềm chế 
tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền” và những biểu hiện bao che, tiếp tay 
cho “chạy chức”, “chạy quyền”. Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 
của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh và khung tiêu chí đánh giá 
đối với cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
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quản lý đã làm cơ sở quan trọng cho việc đánh giá cán bộ ở các cấp được khách 
quan, toàn diện và chính xác hơn. Việc Trung ương ban hành các quy định về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó Quy định số 08-QĐi/TW, 
ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ cao 
cấp, với tinh thần cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu...  

Thông qua thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế nêu trên, 
công tác cán bộ trong hệ thống chính trị đã được đổi mới khá toàn diện và 
đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp, khắc phục được một số hạn chế, khuyết 
điểm đã kéo dài trong nhiều nhiệm kỳ nhưng chậm được khắc phục. Việc bổ 
sung, sửa đổi và từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ đã tạo được 
một số chuyển biến tích cực trong công tác tạo nguồn, đánh giá, quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và 
quản lý ở các cấp. Việc luân chuyển cán bộ kết hợp với thực hiện chủ trương 
bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương 
được đẩy mạnh đã góp phần khắc phục một bước tình trạng cục bộ, khép kín, 
trì trệ trong công tác cán bộ. 

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, làm trong sạch đội ngũ cán bộ 
được Trung ương chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt với tinh thần 
không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Nhiều vụ việc 
tiêu cực, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp kéo dài, làm thất thoát 
lớn tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội liên quan đến cán bộ lãnh 
đạo các cấp, trong đó có cả cán bộ cấp cao đã được chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử công khai với những bản án 
nghiêm khắc, theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi nhiều tiền, tài sản về 
cho ngân sách nhà nước và công khai kết quả trước công luận đã có tác dụng 
cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe phòng ngừa sai phạm, được đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, củng cố và tăng cường niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng. Những kết quả tổng hợp của công tác cán bộ và xây 
dựng đội ngũ cán bộ ở các cấp đã góp phần quan trọng vào thành công của đại 
hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. 
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Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, công tác cán bộ của Đảng còn 
nhiều khó khăn, thách thức. Công tác đánh giá cán bộ vẫn chưa phản ánh 
đúng thực chất. Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; năng lực chưa 
đồng đều; nhiều cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp. “Chính sách cán bộ 
chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; chưa 
có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, 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”1. Thời gian tới cũng là giai đoạn chuyển 
giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, được rèn luyện, trưởng thành trong 
chiến tranh, sang lớp cán bộ sinh ra, học tập, rèn luyện, trưởng thành 
trong hòa bình, trong đó có một bộ phận được đào tạo ở nước ngoài có thể 
chế chính trị khác nước ta. 

Hiện nay, công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đang đặt ra những yêu 
cầu mới đối với công tác cán bộ của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới 
và trong nước tiếp tục có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó 
khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt 
gay gắt hơn; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất 
nước, nhất là trên Biển Đông; vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi 
khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, xu hướng già 
hóa dân số; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống phá quyết liệt của các 
thế lực thù địch, các tổ chức phản động... tác động mạnh đến công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần 
đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó 
chú trọng khâu then chốt là công tác cán bộ. 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tăng cường công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước”2. “Tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực 
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, 

__________ 
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.II, tr.223, 229. 
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thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng 
tạo, 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, đồng thời 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”1.  

Để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, 
đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong tình hình mới, công tác cán bộ phải 
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đồng thời quán triệt và vận dụng các quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục, tuyên 
truyền để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị to lớn, 
quý giá của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò, tầm quan 
trọng của cán bộ và công tác cán bộ, để mỗi cán bộ, đảng viên phải “xứng đáng 
là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”2. Tập trung 
làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là đánh giá cán bộ. Mỗi cán 
bộ, đảng viên vừa phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, vừa phải 
nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê 
bình, tự giác thực hiện tốt bổn phận, chức trách được phân công. Đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê phán, 
xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có hành vi sai trái, tiêu cực, tham 
nhũng, quan liêu, lãng phí, hách dịch, cửa quyền, vô cảm, vô trách nhiệm, 
nhũng nhiễu nhân dân trong thực thi công vụ.  

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ theo lời Bác Hồ dạy: “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước 
ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, 
khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”3. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa 
các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, 

t.II, tr.230. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.612. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.114. 
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thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt và người đứng đầu các cấp. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả, sản 
phẩm công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm nêu 
gương của cấp trên và người đứng đầu.  

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức nghề 
nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, 
quản lý, thực thi công vụ, tạo cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, 
rèn luyện, điều chỉnh hành vi ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng 
môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. 

3. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát hiện, lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân 
tài và cơ chế đánh giá cán bộ. “Phải khéo dùng cán bộ” để họ phát huy năng 
lực, sở trường của mình. Xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, 
khuyến khích và 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. Kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu của 
công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy đồng thời là thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa bố trí, sử dụng với thực hiện chính sách 
cán bộ, tạo động lực để cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống 
chạy chức, chạy quyền. Không để lọt những người không xứng đáng, không 
bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng 
quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhưng cũng không 
để sót những cán bộ thực sự có đức, có tài, có tín nhiệm trong Đảng, trong 
nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán 
bộ. Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước 
và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác 
hoặc nghỉ hưu. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các cơ quan báo chí 
và của toàn hệ thống chính trị. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng 
to lớn và quý giá của toàn Đảng, toàn dân ta, đã và đang tiếp tục là nền tảng 
tư tưởng, kim chỉ nam cho các lĩnh vực công tác của Đảng và Nhà nước, 
trong đó có công tác cán bộ - công tác “then chốt của then chốt”. 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  
TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG  

VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN  
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                        Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

   Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội  
                    nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

I- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 

Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống yêu nước kiên cường 
bất khuất; từ tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức đoàn 
kết cộng đồng và ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách của con 
người Việt Nam; là sự kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương 
Đông với các thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây. Nếu như chủ nghĩa 
yêu nước là động lực thúc đẩy sự ra đời thì chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý 
luận chủ yếu nhất cho sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Bằng thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã 
nhìn nhận, đánh giá, phân tích các học thuyết, tư tưởng, đường lối các cuộc 
cách mạng một cách khoa học, kết hợp với kinh nghiệm hoạt động thực 
tiễn của mình để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn: cứu nước và giải 
phóng dân tộc. Giữa thực tiễn phong phú và sinh động, giữa nhiều học 
thuyết, quan điểm khác nhau, giữa biết bao tình huống đa dạng và phức 
tạp, phẩm chất thông minh, tư duy độc lập, lòng ham hiểu biết và tính 
nhạy bén với cái mới đã tạo tiền đề cho Người tìm hiểu, phân tích, tổng 
hợp, khái quát thành những luận điểm đúng đắn và sáng tạo, hình thành 
nên tư tưởng Hồ Chí Minh.  
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Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm 
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kê ́t 
quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều 
kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô 
cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - một trong những nội 
dung cốt yê ́u trong kho tàng phong phú của hệ thống tư tưởng của Người - 
được hình thành từ rất sớm và liên tục được Người bổ sung, phát triển trong 
suốt quá trình hoạt động cách mạng sau này. Những tư tưởng này làm cơ sở 
lý luận, kim chỉ nam cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 
ở nước ta. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động 
lập pháp được thể hiện qua các quan điểm chính sau: 

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự bất khả xâm phạm chủ quyền 
quốc gia, tính thiêng liêng của độc lập dân tộc.  

Hồ Chí Minh khẳng định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là tất yếu, là tuyệt đối và có ý nghĩa chiến 
lược, xuyên suốt quá trình cách mạng, chi phối các hoạt động lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, mọi lĩnh vực hoạt động từ kinh tế - xã hội đến chính 
trị, từ văn hóa đến khoa học, từ ngoại giao đến quân sự, quốc phòng, an 
ninh... của quốc gia, dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ bắt buộc, là 
sự tất yếu. Tính nhất quán đó xuất phát từ chính sự thiêng liêng của chủ 
quyền, lãnh thổ quốc gia với một dân tộc; đó không chỉ là bảo vệ những giá 
trị hiện hữu như vùng đất, vùng trời, vùng biển - những thứ ông cha ta đã 
dày công xây dựng, gìn giữ và truyền lại - mà còn là bảo vệ những giá trị 
văn hóa, tinh thần phong phú, đa dạng, tốt đẹp được hun đúc từ hàng 
nghìn năm của Tổ quốc.  

Độc lập dân tộc là tư tưởng chủ đạo, chi phối toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của Hồ Chí Minh, Người khẳng định: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88. 
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cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều 
tôi hiểu”1. Theo Hồ Chí Minh, độc lập, tự do cho dân tộc phải thực sự, hoàn 
toàn, chứ không phải là thứ độc lập, tự do giả hiệu giống như “cái bánh vẽ” 
mà chủ nghĩa đế quốc nêu ra. Độc lập dân tộc phải được biểu hiện trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, các quyền dân tộc, quyền con người phải 
được thực hiện trên thực tế. Độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do của nhân 
dân. Người chỉ rõ: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì 
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”2. 

Tư tưởng của Người về chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc vẫn còn 
nguyên giá trị cho đến hôm nay. Đây là cơ sở ý thức hệ quan trọng cho mọi 
hoạt động của cơ quan nhà nước, cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân 
dân, là căn cứ, mục tiêu và động lực của hoạt động lập pháp ngày nay. Trong 
tâm thức mỗi người Việt Nam yêu nước vẫn còn vang vọng lời Bác trong bản 
Tuyên ngôn độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự 
thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do 
và độc lập ấy”3. 

Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân; tất cả 

quyền lực đều thuộc về nhân dân, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và 

vì nhân dân. 
Điều 1 Hiến pháp năm 1946 khẳng định: “Tất cả quyền bính trong 

nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam” - đó là tư tưởng nhất quán của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyền lực nhà nước là quyền lực của nhân dân, do nhân 
dân ủy thác cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, Hồ Chí Minh cho 
rằng nhân dân có quyền kiểm soát đại biểu mà mình đã bầu ra. Người 
viết: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm 
của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân 

__________ 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của 

Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.1, tr.86. 

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64, 3. 
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đối với đại biểu của mình”1. Người căn dặn: “Chúng ta phải hiểu rằng, các 
cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của 
dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân 
như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”2. 

Có thể khẳng định rằng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” được 

đặt vào vị trí tối thượng. Người luôn căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý 

bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của 

nhân dân”3. Mọi việc lớn nhỏ đều nhằm làm điều lợi cho dân, tránh điều hại 

tới dân. Đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân, để mưu cầu hạnh phúc cho 

dân, bởi dân là chủ thể, dân là thước đo chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho 

Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức 

là không phải chân lý. Đối với Người, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ 

nhân dân - tức là phục tùng chân lý. 

Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về đề cao tính tối thượng của pháp luật.  

Năm 1919, khi Hội nghị Quốc tế vì hòa bình họp tại Vécxây (Pháp), nhân 

danh những người Việt Nam yêu nước, Hồ Chí Minh - lúc đó lấy tên là 

Nguyễn Ái Quốc, đã gửi đến Hội nghị Yêu sách của nhân dân An Nam 

gồm 8 điểm với các nội dung đòi cải cách nền pháp lý ở Đông Dương, dành 

cho người bản xứ cũng được hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như 

mọi người châu Âu, và đặc biệt, đòi “Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ 

ra các đạo luật”4. 

Ba năm sau, năm 1922, yêu sách về quyền của người dân và chế độ pháp 

lý của Nhà nước với Hiến pháp ở vị trí tối thượng được Người khái quát, 

nâng lên thành tâm niệm linh thiêng, khắc khoải lòng người trong Việt Nam 

yêu cầu ca: 
“Bảy xin hiến pháp ban hành, 
Trăm đều phải có thần linh pháp quyền”5. 

__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.375. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64-65.  
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453. 
4, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.469, 473. 
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Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy được mối quan hệ hữu cơ, máu thịt giữa 
quyền làm chủ xã hội, quyền dân chủ, tự do của nhân dân với Hiến pháp và 
các đạo luật; thấy được vai trò của Hiến pháp, của các đạo luật trong việc 
làm thay đổi tính chất của một chế độ chính trị. Với Hồ Chí Minh, thần linh 
pháp quyền không mơ hồ, xa xôi. Người đã nhận thức rằng, để xây dựng 
được Nhà nước pháp quyền, nơi mà mỗi người đều phải phục tùng và tôn 
trọng luật pháp, thì pháp luật phải có vị trí tối thượng như thần linh. Đây 
được coi như một bản Cương lĩnh lập hiến dẫn dắt con đường đấu tranh 
giành độc lập cho dân tộc, thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân, tôn trọng, 
bảo đảm và bảo vệ tự do, quyền làm chủ của nhân dân; là sợi chỉ đỏ cho hoạt 
động lập pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta. 

Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu cầu mục đích của pháp luật là phải 
nhân đạo, nhân văn, vì con người. 

Với lòng yêu nước, thương dân vô hạn, Hồ Chí Minh luôn mong muốn xây 
dựng hệ thống pháp luật nhân đạo, nhân văn vì nhân dân lao động, vì con 
người sau khi đã giành được chính quyền. Với Người, pháp luật là do con người 
và vì con người, không theo kiểu pháp luật độc tôn. Pháp luật phải có tính hài 
hòa, giải quyết mối quan hệ giữa người với người, giữa người với công việc trên 
nền tảng có lý, có tình.  

Hệ thống pháp luật mà Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng là sản phẩm 
của chế độ có một “mu ̣c đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi 
người... đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy”1. Ngay trong phiên họp đầu tiên 
của Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Người yêu cầu: “Chúng ta phải có 
một hiến pháp dân chủ”2 và chính Người đã chỉ đạo soạn thảo Hiến pháp 
năm 1946 (cả Hiến pháp năm 1959) với những nội dung thể hiện đậm nét 
tính dân chủ, vì con người. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tư pháp 
toàn quốc năm 1950, Người chỉ rõ: “Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ quyền 
lợi cho hàng triệu người lao động... Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân 
chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động”3. 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.21, 7. 
3. Xem Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành tư pháp Việt Nam, https://moj.gov.vn/qt/ 

tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=634. 
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Như vậy, trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, pháp luật sinh ra không vì một 
cái gì khác hơn là vì dân. Đây là nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta từ khi giành độc lập cho đến tận 
hôm nay và mai sau. 

Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng pháp luật quốc tế. 
Tôn trọng pháp luật quốc tế là tầm nhìn rất xa và rộng của Hồ Chí Minh. 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân 
ta, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn chủ trương đẩy mạnh mối quan hệ đoàn 
kết hữu nghị với nhân dân thế giới. Hồ Chí Minh nói: “Đối với tất cả các 
nước trên thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn 
duy trì tình hữu nghị và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương 
trợ để xây dựng hòa bình thế giới lâu dài”1. Lời Người nói đã diễn đạt đầy đủ 
nguyện vọng, quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam lúc bấy giờ là 
duy trì tình hữu nghị, sự hợp tác chân thành với tất cả các nước trên thế giới 
dù chế độ chính trị có khác nhau, trên nguyên tắc bình đẳng và tương trợ 
lẫn nhau nhằm xây dựng hòa bình trên thế giới. Quan điểm của Người là 
nền tảng tư tưởng cho đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân 
ta và là cơ sở để các nước có chế độ chính trị khác nhau trên thế giới công 
nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đây chính là kim chỉ nam cho 
công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đối ngoại và hội nhập 
quốc tế của Việt Nam. 

Thứ sáu, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo đảm dân chủ trong quá trình xây 
dựng pháp luật. 

Trong xây dựng hệ thống pháp luật, Hồ Chí Minh rất chú trọng tính 
dân chủ. Theo Người, muốn có được hệ thống pháp luật như vâ ̣y, sự tham 
gia của nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật là điều kiện tiên 
quyết. Trong tác phẩm Thường thức chính trị, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 
“Cách mạng Tháng Tám thành công, ta lập ra Chính phủ mới, quân đội, 
công an, tòa án, pháp luật mới của nhân dân để chống kẻ địch trong và 
ngoài, và để giữ gìn quyền lợi của nhân dân”2. Trong quá trình xây dựng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.269.  
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.262. 
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Hiến pháp năm 1959, việc bảo đảm sự tham gia của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân vào xây dựng pháp luật được Người đặc biệt quan tâm. Để đảm 
bảo pháp luật thực sự của nhân dân, trong quá trình xây dựng Hiến pháp, 
Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bản Hiến pháp của chúng ta sẽ thảo ra chẳng 
những phải tiêu biểu được các nguyện vọng của nhân dân... Sau khi thảo 
xong, chúng ta cần phải trưng cầu ý kiến của nhân dân cả nước một cách 
thật rộng rãi. Có như thế bản Hiến pháp của chúng ta mới thật sự là một 
bản Hiến pháp của nhân dân, của chế độ dân chủ”1. 

Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng pháp luật phải hướng 
tới mục tiêu dân chủ, tiến bộ để từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

Từ những luận điểm nêu trên, có thể khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh 
về nhà nước và pháp luật nói chung, về hoạt động lập pháp nói riêng là tài 
sản tinh thần quý báu phải được gìn giữ, bảo vệ và phát huy trong sự 
nghiệp đổi mới và hội nhập, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển 
nhanh và bền vững để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, góp phần củng cố, tạo nền tảng quan trọng cả về lý luận và thực 
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, trong đó có tư tưởng 
của Người về hoạt động lập pháp là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm và 
quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, là mong mỏi, tâm huyết của toàn 
thể nhân dân.  

Qua gần 76 năm xây dựng và phát triển của Nhà nước và sau 35 năm đổi 

mới, thế và lực của đất nước ta đã được nâng tầm. Đời sống của đại đa số 

người dân - chủ nhân của đất nước có những thay đổi căn bản.  
Về hoạt động lập pháp, cho tới nay, đa số các lĩnh vực của đời sống kinh 

tế - xã hội đều có văn bản pháp luật điều chỉnh với hơn 230 bộ luật và luật 
đang có hiệu lực áp dụng. Chúng ta đã xây dựng được hệ thống pháp luật 
tương đối ổn định, đồng bộ, thống nhất, có sự gắn kết chặt chẽ với việc thực 
hiện các chỉ đạo, chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.510-511. 
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hướng xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng pháp lý bảo đảm quyền tự do kinh 
doanh, các quyền về an sinh xã hội của công dân, cải thiện môi trường kinh 
doanh, đầu tư và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 
đảm quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp; ngày càng nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...  Những 
kết quả đó là thành quả của khát vọng, ý chí vượt khó vươn lên, sự vận 
dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp để xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất 
nước và hội nhập quốc tế. 

II- TIẾP TỤC HỌC TẬP, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  
VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  
NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 

Học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hoạt 
động lập pháp trong giai đoạn hiện nay có vai trò rất quan trọng trong bối 
cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chủ động thực hiện thắng lợi các 
định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược đã được xác định tại 
Đại hội XIII của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đó là: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất 
nước”1. “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm 
phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân 
dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong sạch, vững mạnh”2. 

Bên cạnh đó, cả dân tộc Việt Nam đang chủ động hội nhập sâu và rộng 
với thế giới. Để hội nhập có hiệu quả, Việt Nam phải có các giải pháp về 
pháp luật vừa bảo đảm phù hợp và phát huy lợi thế, thế mạnh trong nước 
vừa bảo đảm hài hòa, tương thích với các tiêu chuẩn chung của pháp luật 
quốc tế. Việt Nam cũng đang hòa nhịp vào dòng chảy của cuộc Cách mạng 
__________ 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, 
t.II, tr. 332, 336-337. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 54

công nghiệp lần thứ tư với khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn 
vinh, hạnh phúc. Hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư1 sẽ có tác động về nhiều mặt đến việc học tập, vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh về lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhiều vấn đề mới sẽ nảy sinh, chưa từng 
có trong tiền lệ đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của pháp luật để nhân dân và 
Tổ quốc Việt Nam được hưởng những lợi ích tốt nhất của hội nhập quốc tế và 
cuộc cách mạng này đem lại. 

1. Yêu cầu về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định, Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là 1 trong 8 đặc trưng của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được cụ 
thể hóa đầy đủ như sau: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà 
nước thuộc về nhân dân... Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân 
công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ 
chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa”2. 

Kế thừa nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được đề 
cập trong văn kiện các kỳ đại hội trước, nội dung xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự đã được coi là nhiệm vụ 
trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, được nhắc đến nhiều lần 

__________ 
1. Khác với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư có sự khác biệt rất lớn về tốc độ, phạm vi và hệ thống. Về tốc độ, Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư có tốc độ phát triển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Về phạm vi, Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, diễn ra không chỉ trên quy mô tất cả các lĩnh vực trong một quốc 
gia, khu vực mà cuộc cách mạng này còn diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Về tính hệ thống, 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi toàn bộ không chỉ hệ thống sản xuất của 
một doanh nghiệp, một lĩnh vực mà còn tác động mạnh đến hệ thống quản lý của một quốc 
gia cũng như hệ thống quản trị toàn cầu.  

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.85. 
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và là một trong ba đột phá chiến lược của Đại hội với những điểm mới hơn 
trong nhận thức về phạm trù này. Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ mục 
tiêu này chỉ đạt được khi chúng ta biết gắn tăng cường công khai, minh bạch 
và trách nhiệm giải trình, đồng thời kiểm soát hiệu quả và thực chất quyền 
lực dựa trên việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng nhà nước pháp quyền 
gắn với mục tiêu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tuân theo các quy 
luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị 
trường và xã hội... 

Để thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên, xây dựng thành công 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới, hoạt 
động lập pháp phải đáp ứng sáu yêu cầu như sau: 

Thứ nhất, hoạt động lập pháp phải bảo đảm tạo hành lang pháp lý để Nhà 
nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Để 
làm được như vậy, hoạt động lập pháp phải tạo được những bước đột phá thực 
sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực 
và cụ thể, bảo đảm sự bao phủ của pháp luật đến mọi lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội. Hơn nữa, hệ thống pháp luật này phải bảo đảm dân chủ, công 
bằng mới có thể làm cơ sở để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  

Thứ hai, hoạt động lập pháp phải bảo đảm việc tôn trọng và bảo vệ 
quyền con người, các quyền và tự do của công dân, giữ vững mối liên hệ giữa 
Nhà nước và công dân, giữa Nhà nước và xã hội; đảm bảo quyền con người 
trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội. Quyền con người là 
tiêu chí đánh giá tính pháp quyền của chế độ nhà nước. Mọi hoạt động của 
Nhà nước đều phải xuất phát từ sự tôn trọng và đảm bảo quyền con người, 
tạo mọi điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình theo đúng các quy 
định của luật pháp. Mối quan hệ giữa cá nhân và Nhà nước được xác định 
chặt chẽ về phương diện luật pháp và mang tính bình đẳng. Mô hình quan 
hệ giữa Nhà nước và cá nhân được xác định theo nguyên tắc: Đối với cơ quan 
nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép; đối với công dân được 
làm tất cả trừ những điều pháp luật cấm.  

Thứ ba, hoạt động lập pháp phải bảo đảm quyền lực nhà nước được tổ 
chức và thực hiện theo các nguyên tắc: phân công, phối hợp quyền lực và 
kiểm soát quyền lực. Tính chất và cách thức phân công, phối hợp và kiểm 
soát quyền lực nhà nước rất đa dạng tùy thuộc vào chính thể nhà nước ở 
các nước khác nhau, nhưng đều có điểm chung là quyền lực nhà nước phải 
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được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời, việc tổ chức và thực 
thi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ với các cơ chế kiểm soát quyền 
lực cụ thể kể cả bên trong bộ máy nhà nước và bên ngoài bộ máy nhà nước.  

Thứ tư, hoạt động lập pháp phải bảo đảm một cơ chế bảo vệ Hiến pháp và 
pháp luật phù hợp. Nền tảng của Nhà nước pháp quyền là Hiến pháp và một 
hệ thống pháp luật dân chủ và công bằng, do vậy, một cơ chế bảo vệ Hiến 
pháp và pháp luật luôn là một yêu cầu, một điều kiện cần thiết nhằm đảm 
bảo cho Hiến pháp, pháp luật luôn được tôn trọng, đề cao và tuân thủ nghiêm 
minh. Hình thức và phương thức bảo vệ Hiến pháp và pháp luật ở các quốc 
gia có thể đa dạng và khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu là bảo đảm 
địa vị tối cao, bất khả xâm phạm của Hiến pháp, loại bỏ hành vi trái với tinh 
thần và quy định của Hiến pháp, không phụ thuộc vào chủ thể của các hành 
vi này. Đồng thời với bảo vệ Hiến pháp, đòi hỏi phải xây dựng và thực thi một 
chế độ tư pháp thật sự dân chủ, minh bạch và trong sạch để duy trì, bảo vệ 
pháp chế trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội. 

Thứ năm, hoạt động lập pháp phải bảo đảm thích ứng với những tác động 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, hoạt động lập pháp 
phải tạo cơ sở pháp lý để tận dụng tối đa những thành tựu, những tác động 
tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đem lại lợi ích cho 
người dân, doanh nghiệp và xã hội; hạn chế tối đa những tác động tiêu cực 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo vệ người dân, doanh nghiệp 
và Nhà nước trước những hệ lụy có thể xảy ra. Hoạt động lập pháp cũng phải 
đảm bảo được vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng hoàn thiện pháp luật 
để thúc đẩy đổi mới sáng tạo với những tư duy mới, phù hợp với xu thế tiến 
bộ của thế giới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Thứ sáu, hoạt động lập pháp phải bảo đảm Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nội dung hết sức quan 
trọng, thể hiện rõ nét nhất đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là 
phải gắn liền và dựa trên cơ sở đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Đảng lãnh đạo 
Nhà nước là đề ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn; chăm lo công tác 
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, bố trí cán bộ trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, 
kiến nghị và giới thiệu cán bộ với các cơ quan dân cử một cách dân chủ; 
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thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra. Đảng lãnh đạo Nhà nước xây 
dựng cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Nhà nước, lãnh đạo việc đổi mới 
bộ máy nhà nước, thể chế hóa cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng 
thành pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa chiến lược thành chương trình, kế 
hoạch, cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước... 

2. Học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta  

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) diễn ra cùng thời điểm với việc 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 
Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã ban hành nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của 
Đảng và tiếp tục cụ thể hóa, đưa Hiến pháp năm 2013 vào đời sống, qua đó 
khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội khóa XIV đã thông qua 
73 luật, 2 pháp lệnh và 31 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật1 tạo cơ sở 
pháp lý cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và 
pháp luật nói chung, về hoạt động lập pháp nói riêng là nền tảng, yêu cầu 
bắt buộc để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta phát triển 
nhanh, bền vững. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp 
trong bối cảnh ngày nay không chỉ trong xây dựng pháp luật đáp ứng đòi hỏi 
của thực tiễn mà pháp luật cần phải có tầm nhìn, có chiến lược để dẫn dắt, 
định hướng thực tiễn. Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và 
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị2 trong hoạt động lập pháp. Kết quả 
này sẽ góp phần chứng minh tính đúng đắn và hiện thực hóa các tư tưởng, 
quan điểm chỉ đạo về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 

__________ 
1. Báo cáo số 771/BC-UBTVQH14, ngày 22/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
2. Ban hành ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 

của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. 
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và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong Bài phát biểu quan 
trọng ngày 17/5/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng1.  

Theo đó, cùng với việc tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực 
hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 20452 nhằm xây dựng 
hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, hiện đại, khả thi, công khai, minh 
bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, có sức cạnh tranh quốc 
tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; tập trung xây 
dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ 
quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế; trong đó, hoạt động 
lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới cần tập trung vào một số lĩnh vực 
quan trọng như sau: 

Thứ nhất, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chủ quyền, biên 
giới quốc gia. 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiên quyết, kiên trì bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng 
trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục 
luật hóa để làm cơ sở pháp lý thực hiện thành công các chiến lược như: 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng, 
Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới 
quốc gia..., trong đó, chú ý đến việc xây dựng cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ 
quyền quốc gia về vùng trời như khẳng định tại Điều 1 của Hiến pháp năm 
20133. Nghiên cứu để hoàn thiện cơ sở pháp lý khẳng định và bảo vệ chủ 
quyền quốc gia trên không gian mạng. Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, 
vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong 
toàn bộ quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.  

__________ 
1. Xem Https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-chu- 

nghia- xa-hoi-va-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-646305/. 
2. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.I, tr.177. 
3. Điều 1 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, 
vùng biển và vùng trời. 
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Thứ hai, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy nhà 
nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Tập trung xây dựng cơ sở pháp lý để xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp 
quyền; bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp 
và kiểm soát quyền lực nhà nước. Thực hiện tốt chức năng của Nhà nước, 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Nhà 
nước tập trung vào quản lý vĩ mô, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Hoàn thiện hệ thống pháp luật để đẩy 
mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ 
nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững 
mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu 
lực, hiệu quả. Thể chế hóa bằng luật để xây dựng và thực hiện phong cách 
làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, 
bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. 

Cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội 
thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tăng tính dân chủ, pháp 
quyền, chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, trong thực hiện 
chức năng lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám 
sát tối cao. Hoàn thiện cơ chế giám sát, đánh giá đối với người giữ chức vụ do 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Thiết lập đồng bộ, gắn kết 
cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân với kiểm tra, giám sát của 
Đảng, với giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị - xã hội và nhân dân. Bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, nâng cao chất lượng đại 
biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, giảm số 
lượng đại biểu kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp. 

Thứ ba, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền con người, 
quyền công dân. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực 
tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Xây dựng cơ chế pháp lý 
để hiện thực hóa nội dung mới được bổ sung tại Đại hội XIII của Đảng là 
“dân giám sát, dân thụ hưởng” để thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
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Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của nhân dân. Tạo cơ sở pháp lý để 
làm cho người dân trao quyền mà không mất quyền, các cơ quan nhà nước 
và cá nhân được trao quyền mà không tiếm quyền của dân; đây là vấn đề 
quyết định nhất bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. 
Phát huy mạnh mẽ và đặt yêu cầu lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân là 
yêu cầu tối cao trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và 
từng đại biểu Quốc hội nhằm hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao. 
Hoạt động lập pháp phải hướng đến mục tiêu con người, tức là giải phóng 
mọi tiềm năng của dân, chăm lo bồi dưỡng sức dân, phát huy sức dân lại 
phải tiết kiệm sức dân. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các luật cụ thể hóa 
quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013. 

Thứ tư, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phát triển bền vững 
kinh tế, xã hội, môi trường.  

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và những thành tựu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng pháp luật để phát 
huy đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu tối đa rủi ro, 
hướng đến việc giải quyết hiệu quả hàng loạt các vấn đề đặt ra trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư1. Xây dựng các “sandbox” về mô hình 
đầu tư kinh doanh mới, trong đó có mô hình như kinh tế chia sẻ, kinh tế 
tuần hoàn, du lịch thông minh, fintech... Tiếp tục hoàn thiện thể chế về 
quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng và bố trí nguồn lực nhằm phát huy lợi 
thế vùng, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hoàn thiện pháp luật để 
huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo đảm công 
khai, minh bạch và khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham 
nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính 
sách bảo đảm đồng bộ, minh bạch các yếu tố thị trường để có khả năng vốn 
hóa các nguồn lực tài nguyên, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả. Giải 
quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã 
hội với bảo vệ môi trường. 

__________ 
1. Như: Các vấn đề pháp lý đặt ra liên quan đến sự phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội (như địa vị pháp lý của robot, hoạt động của robot, 
xe tự lái hoạt động trên đường...); vấn đề tài sản ảo, tiền kỹ thuật số; việc cân bằng giữa 
quyền khai thác tài nguyên dữ liệu và quyền bảo vệ bí mật đời tư của cá nhân... 
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Thứ năm, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hội nhập quốc tế. 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện 

nhiều hình thức hội nhập quốc tế với các lộ trình linh hoạt, phù hợp với điều 
kiện, mục tiêu của đất nước trong từng giai đoạn. Nội luật hóa đầy đủ và 
phù hợp với những điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên. Tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động 
xây dựng các điều ước quốc tế. Theo đó, cần chủ động chuyển từ việc tham 
gia các luật chơi định sẵn thành chủ thể thiết kế luật chơi trên trường quốc 
tế, từng bước đề xuất các điều ước quốc tế từ thực tiễn Việt Nam. Để làm 
được điều này phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa am hiểu sâu về 
điều kiện trong nước vừa có kiến thức sâu về luật pháp quốc tế, nhất là về 
thương mại, đầu tư, lao động quốc tế; có khả năng làm việc trong môi trường 
quốc tế, tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế. 

Thứ sáu, trong quy trình lập pháp.  
Tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, mở rộng dân chủ trong xây dựng 

pháp luật để các quy định của luật có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, có 
căn cứ khoa học. Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi 
ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng và 
thẩm tra luật. Đổi mới mạnh mẽ về cách thức, phương thức lấy ý kiến của 
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, huy động sự tham vấn của các 
chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời đánh giá thực tiễn đầy đủ, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân, của đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của dự luật để 
bảo đảm tính phản biện, khách quan. Nghiên cứu xây dựng cơ chế pháp luật 
để điều chỉnh hoạt động vận động chính sách trong xây dựng pháp luật bảo 
đảm khách quan, minh bạch, có kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Đây là biện 
pháp cần thiết, hữu hiệu để mở rộng dân chủ trong hoạt động lập pháp, 
chống lợi ích nhóm trong hoạt động lập pháp. 

Thứ bảy, trong tổ chức thi hành pháp luật.  
Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp 

luật. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan ban hành pháp 
luật, cơ quan tổ chức thi hành pháp luật và cơ quan bảo vệ pháp luật. Tập 
trung nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 62

vi phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh 
giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian trong thi hành pháp luật. Tăng 
cường và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý để pháp luật được triển khai thực hiện 
trong cuộc sống. Thường xuyên tiến hành giám sát, đánh giá, tổng kết thi 
hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật, kịp thời phát 
hiện và khắc phục những điểm bất cập, thiếu sót, mâu thuẫn, chồng chéo 
trong hệ thống pháp luật. 

Thứ tám, trong tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa, phát huy tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với hoạt động lập pháp nói riêng, quá trình 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức 
làm công tác xây dựng pháp luật về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp; xác định tư 
tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là 
kim chỉ nam cho hoạt động lập pháp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương 
pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các 
tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trong xây dựng 
pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động lập pháp 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực 
tổng kết thực tiễn và xây dựng pháp luật để giải quyết hiệu quả những vấn đề 
đang đặt ra trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
giai đoạn mới. 

Tóm lại, vận dụng, phát huy những thành tựu vô giá của tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ hơn nữa hoạt động của Quốc hội, nâng cao vai trò của Quốc hội, cơ quan 
đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 
nước ta là nền tảng, yêu cầu bắt buộc để hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp 
phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Hệ thống pháp luật hoàn thiện là tiền đề để hiện thực hóa mô hình phát 
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triển mà toàn Đảng và toàn dân ta mong muốn như Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã khẳng định: Đó là, phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và 
công bằng xã hội; xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các 
giá trị tiến bộ, nhân văn; phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo 
đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai với một 
hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và 
phục vụ lợi ích của nhân dân. 
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SÁNG MÃI TƯ TƯỞNG DÂN VẬN HỒ CHÍ MINH 

Đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,  

Trưởng ban Tổ chức Trung ương 

Hơn 70 năm trước, Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949 đăng bài báo 
Dân vận1 của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. Ra đời với tính 
chất một tác phẩm báo chí, nhưng Dân vận đã trở thành “Cương lĩnh”, 
thành đường lối chiến lược lâu dài, xuyên suốt đối với công tác vận động 
quần chúng của Đảng, tập hợp lực lượng qua các thời kỳ, làm nên thành 
công trong sự nghiệp cách mạng và ngày ra đời tác phẩm - ngày 15/10 
hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 
cũng là Ngày dân vận của cả nước. Cùng với chặng đường hơn 50 năm 
thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục 
nhận thức sâu sắc tác phẩm Dân vận của Bác, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm đối với nhân dân, góp phần làm bền chặt mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng với nhân dân.  

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đồng thời là người tổ chức, tập 
hợp lực lượng, vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, 
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, cho đến lúc để lại Di 
chúc, Bác luôn dành tâm huyết bồi đắp, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa 
Đảng với nhân dân thông qua cầu nối là công tác dân vận, sao cho Đảng 
luôn “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc” 
và “Nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”2. Lời mở 
đầu tác phẩm Dân vận, Bác viết như một lời phê bình vừa thẳng thắn, sâu sắc, 

__________ 
1. Xem toàn văn tác phẩm Dân vận trong Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232-234. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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vừa chân tình, bao dung và vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự: “Vấn đề Dân vận 
nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu 
thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”1.  

Từ sự “cần phải nhắc lại” đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một tác 
phẩm chính luận là kết tinh dòng chảy tư tưởng của Người về mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân dân, là sự phát triển đường lối chiến lược về 
tập hợp lực lượng cách mạng và công tác vận động quần chúng đã được thể 
hiện trong nhiều tác phẩm như: Đường cách mệnh (1927), Lịch sử nước ta 
(1942), Chính phủ là công bộc của dân (1945), Sao cho được lòng dân (1945), 
Đời sống mới (1947), Sửa đổi lối làm việc (1947),... Chỉ với gần 650 từ, nhưng 
Dân vận đã thể hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh, cô đọng, khúc chiết, dễ 
hiểu, dễ nhớ tư tưởng của Người về những vấn đề cốt lõi nhất của công tác 
dân vận cả về lý luận và thực tiễn, đó là mối quan hệ giữa phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân với công tác dân vận; quan điểm, nguyên tắc tiến 
hành công tác dân vận; trách nhiệm vận động quần chúng của cả hệ thống 
chính trị; phương pháp vận động quần chúng và những phẩm chất cần có đối 
với người làm công tác dân vận. Tác phẩm phản chiếu sinh động, trọn vẹn cả 
tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận Hồ Chí Minh.  

Nhìn rõ vai trò to lớn của nhân dân, đặt niềm tin vững chắc và khẳng 
định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cô 
đúc, thể hiện đặc sắc lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua mối 
tương quan giữa Nhà nước với nhân dân: 

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.  
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”2.  
Tư tưởng trọng dân, luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trước hết khởi nguồn từ lòng yêu nước thương nòi, từ những 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232. 
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trải nghiệm của Người trong những năm tháng cần lao vô sản, từ niềm tự 
hào, kế thừa và phát triển truyền thống quý báu được hun đúc suốt chiều 
dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết hợp với sự vận dụng sáng 
tạo giá trị lý luận thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mỗi một chữ “dân” 
được Người sử dụng gắn với sự nhấn mạnh “vì dân”, “của dân”, “do dân cử 
ra”, “do dân tổ chức nên” được Bác trân trọng khẳng định vị trí là người làm 
chủ, vừa có lợi ích, vừa có trách nhiệm đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến 
quốc, đổi mới, xây dựng đất nước.  

Từ mối quan hệ khăng khít giữa dân chủ và dân vận, từ mối tương quan 
giữa Nước và Dân, Bác nêu: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi 
một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, 
để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn 
thể đã giao cho”. Do vậy, công tác dân vận phải là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, phải được mọi cán bộ chính quyền và đoàn thể tiến hành 
thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, mọi địa bàn, hướng tới mọi tầng lớp nhân 
dân, tập hợp, củng cố, khơi dậy được nguồn sức mạnh toàn dân. Chính mạch 
nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân thông qua công tác vận động quần 
chúng tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đây chính là cốt lõi tư tưởng 
đại đoàn kết rộng rãi, lâu dài, chân thành, triệt để của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
xem trọng vai trò của công tác dân vận trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc gắn với mục tiêu thực hành dân chủ, bảo đảm sự nghiệp cách 
mạng không xa rời bản chất “của dân, do dân, vì dân” và phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Với Bác, công tác dân vận rất rõ ràng, 
sâu sắc nhưng cũng thật giản dị, gần gũi, đó là: phải giải thích cho mỗi một 
người dân hiểu được lợi ích và nhiệm vụ của mình; phải tạo được sự đồng 
thuận, bất kỳ việc gì cũng phải bàn bạc, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, 
cùng dân xây dựng kế hoạch; động viên và tổ chức toàn dân thực hiện và theo 
dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân; khi thực hiện xong phải cùng dân 
đánh giá lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. Đây chính là 
nền tảng tư tưởng được Đảng quán triệt, vận dụng, phát triển trong cơ chế 
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 
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Để giải quyết các câu hỏi “Dân vận là gì?”, “Ai phụ trách dân vận?”, “Dân 
vận phải thế nào?”, Bác đã nêu ví dụ về phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ 
mặc, gửi gắm trong đó những hàm ý sâu sắc và phê phán những khuyết 
điểm lớn trong thực hành dân vận; nêu trách nhiệm của những cán bộ, của 
Đảng trực tiếp vận động quần chúng gắn với nhiệm vụ và công việc chuyên 
môn của mình, qua đó khẳng định công tác dân vận là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị. Dân vận không phải việc làm đơn lẻ của mỗi cán bộ, Bác 
nhấn mạnh tinh thần tập thể, sự chung tay góp sức qua việc “cùng nhau bàn 
tính kỹ càng”, “cùng nhau chia công rõ rệt”, “cùng nhau đi giải thích cho dân 
hiểu”. Sự hợp tác mật thiết, phối hợp chặt chẽ, bàn bạc kỹ lưỡng, phân công 
rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ cho từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng 
viên trong hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để công tác dân vận thành 
công. Trong thực hành dân vận, phải coi trọng tuyên truyền, giải thích để 
“dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”1, nhưng phương pháp thì không chỉ 
nói suông, ngồi viết mệnh lệnh mà phải “thật thà nhúng tay vào việc”, 
thường xuyên gắn bó, động viên, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ 
nhân dân giải quyết những điều khó khăn.  

Luôn trăn trở với việc rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, vì vậy trong 
bài Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết ngắn gọn những yêu cầu về 
phẩm chất, phong cách của người làm công tác dân vận, đó là  “óc nghĩ, mắt 
trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, sao cho chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến được với dân. “Óc nghĩ” đòi hỏi 
không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, nâng cao năng lực để thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ, không làm bừa, làm ẩu, làm cho xong; “mắt trông” đề cao năng 
lực thực tiễn, theo dõi, nắm vững tình hình, có giải pháp hiệu quả, không 
quan liêu, vô cảm, xa rời quần chúng; “tai nghe, chân đi” là thường xuyên, 
chủ động đến với dân, hướng về cơ sở để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến nhân 
dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phát hiện, xử lý nghiêm 
những việc làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng. Lời nói 
phải đi đôi với việc làm, tránh tình trạng “Vận được thì tốt, vận không được 
cũng mặc” hoặc “Trên giấy thì cái gì cũng có. Nhưng sự thật, thì việc gì cũng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.191. 
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uể oải, lúi xùi”1. Bác nhắc nhở cán bộ tinh thần xung phong thi đua, nêu 
gương, làm mẫu từ lời nói đến hành động cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ 
đó làm dấy lên phong trào thi đua trong nhân dân. Theo Bác, đó chính là 
biện pháp thiết thực nhất, có giá trị lan tỏa nhất, cách gây dựng tốt nhất 
tình cảm trong dân “sẽ giúp cho việc tuyên truyền kết quả gấp bội ”2.  

Đề cao vai trò, giá trị quan trọng của công tác dân vận “Dân vận kém thì 
việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Bác  thẳng 
thắn chỉ ra khuyết điểm và phê bình những cán bộ coi thường, tự cho mình 
không có trách nhiệm dân vận và bố trí không đúng cán bộ làm công tác dân 
vận, làm giảm sút quan hệ giữa Đảng với nhân dân, không phát huy được 
khả năng to lớn của nhân dân. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Bác vẫn đau 
đáu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ xứng đáng với tầm vóc, vị thế của 
một Đảng cầm quyền duy nhất: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải 
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân”3. 

Nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn, bền vững của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong công tác dân vận, nhiều năm qua, cùng với 
sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết 
cụ thể hóa chủ trương, đường lối đối với công tác dân vận, đây là quá trình 
kế thừa, vận dụng và phát triển những giá trị đúc kết từ quan điểm về công 
tác dân vận của Bác. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội khẳng định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát 
từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở 
sự gắn bó mật thiết với nhân dân”4. Hiến pháp năm 2013, tại Điều 4 đã bổ 
sung: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ 
nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân 
về những quyết định của mình”. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công 
tác dân vận của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hội nghị 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.167, 192. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2007, t.51, tr.130. 
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lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị 
quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nghị quyết Đại hội XII, 
nội dung về công tác dân vận nhấn mạnh: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải 
thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách 
nhiệm với dân”1, quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực, những bức 
xúc trong nhân dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra”; đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là 
dân vận các cơ quan nhà nước và yêu cầu xây dựng Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân. Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, động 
viên nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh.  

Mười năm qua, từ ngày phát động phong trào “Dân vận khéo” đã được 
các cấp ủy, tổ chức đảng trên cả nước quan tâm thúc đẩy trở thành cuộc vận 
động sâu rộng với hàng vạn mô hình, điển hình dân vận khéo trên mọi lĩnh 
vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, trong mọi giai tầng xã 
hội chính là quá trình nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, lan tỏa sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong công tác dân vận, đưa tâm huyết mà Bác gửi trong tác phẩm Dân vận 
vào thực tiễn cuộc sống. 

Việc nhận thức đầy đủ tác phẩm Dân vận của Bác, nhận thức sâu sắc ý 
nghĩa: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, 
kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung 
ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói 
tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”2 sẽ là yêu cầu quan trọng 
đối với công tác dân vận của Đảng trong thực tiễn hôm nay, trên cơ sở đó, 
làm cho công tác vận động các tầng lớp nhân dân ngày càng đi vào thực chất, 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.210. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.232. 
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lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự nỗ lực của các 
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, niềm tin đó cũng chính là sức 
mạnh để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua thách thức, đạt 
được các mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo: năm 2030, 100 năm thành lập 
Đảng và năm 2045, 100 năm thành lập nước. 
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XÂY DỰNG NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN  
BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ 

Đại tướng, GS.TS. TÔ LÂM 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 

1. Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự quan tâm, phối hợp của các bộ, 
ban, ngành Trung ương và địa phương, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực 
lượng Công an nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách; kiên quyết, 
mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực 
lượng trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, là lực lượng vũ trang 
nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

Trước hết, về xây dựng người Công an nhân dân có bản lĩnh, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dạy phải: “Gương mẫu trong lời nói, việc làm, thái độ, sao cho 
người ta thấy rõ mình là con người kháng chiến”1; “Phải đi sâu, phải thiết 
thực, phải điều tra, nghiên cứu, không được chủ quan, tự túc tự mãn. Gặp 
khó khăn, thất bại không được nản chí”2; “Đối với địch, phải cương quyết, 
khôn khéo”3. Quán triệt lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng ủy 
Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 
05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện Cuộc vận động “Xây 
dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân 
phục vụ”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.47. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.249. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.499. 
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tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp 
chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân phải đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng 
và tổ chức, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng 
tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác xây 
dựng cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt và xác định là khâu đột 
phá. Thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh cách 
mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân có lập trường 
của giai cấp công nhân, yêu nước, thương dân, trung thành tuyệt đối với chế 
độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân, chiến đấu hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Về xây dựng người Công an nhân dân nhân văn: Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dạy: “Phải triệt để sửa đổi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, hống hách; phải 
gây quan hệ thật tốt giữa công an và nhân dân”1; “Không nên coi mình là 
giỏi mà phải luôn luôn học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau để càng ngày càng 
tiến bộ”2; “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ”3. Quán triệt lời dạy của Bác, 
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo xây 
dựng phong cách người Công an nhân dân nhân văn là phải biết tôn trọng 
nhân cách con người, phải biết cảm hóa, khoan dung, độ lượng; đối với nhân 
dân phải kính trọng, lễ phép tôn trọng bảo vệ phẩm giá, nhân cách con 
người; nêu cao tinh thần phục vụ, có thái độ chuẩn mực, lịch sự khi tiếp xúc 
với nhân dân. Đối với những người lầm đường, lạc lối, phải biết dùng chính 
sách cảm hóa, khoan dung, hết sức nhân văn. 

Về xây dựng người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ: Theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, quan điểm dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và vì 
nhân dân phục vụ là yếu tố quyết định, là cội nguồn sức mạnh của Công an 
nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Công an nhân 
dân phải gần dân, vì dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu 
của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc, phải nhận thức rõ 
sức mạnh và vai trò của nhân dân đối với công tác công an, phải làm sao cho 
nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cũng là nhiệm vụ của toàn dân. Người chỉ 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.169. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.154. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.498. 
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rõ: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa 
thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người 
thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu 
đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được... Khi nhân dân 
giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp 
đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”1. Năm 1951, khi về thăm và nói 
chuyện tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, Người căn dặn: “Công an 
nhân dân hoàn toàn khác công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt 
của đế quốc để hà hiếp, áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là 
kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của 
Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân 
dân”2. Với sự quan tâm, chăm lo của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước, Công an 
nhân dân Việt Nam thật sự là Công an của nhân dân, luôn được nhân dân 
đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ.  

2. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng 
chặt chẽ có hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể và sự giúp 
đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng 
thành, lớn mạnh, đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ 
vang của dân tộc, đất nước qua các thời kỳ cách mạng.  

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng 
Công an nhân dân đã tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt 
coi trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, 
nhiệm vụ và tạo đột phá trong công tác cán bộ. Với quyết tâm chính trị rất lớn, 
hành động quyết liệt, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an 
nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chú trọng công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành điều lệnh 
Công an nhân dân. Công tác dân vận trong Công an nhân dân luôn được chú 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.270, 269. 
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trọng và gắn liền với chức năng nhiệm vụ của công tác công an, làm việc 
theo phương châm: “Trọng dân, gần dân, sát dân; nghe dân nói, nói dân 
nghe”; “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; “Dân vận kém thì việc gì cũng 
kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.  

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 3 năm thực 
hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Bộ Công an, 4 năm thực hiện Cuộc vận động 
gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực 
hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và xây dựng phong cách người 
Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, xuất hiện ngày 
càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ”; 
lan tỏa nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Thực tiễn trong công 
tác, chiến đấu, đã có biết bao tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ công 
an một lòng một dạ vì nhân dân phục vụ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ 
lợi ích và cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong toàn lực lượng đã có hơn 
500 mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiêu biểu như mô hình “Mỗi ngày làm một việc 
tốt vì nhân dân”, “Nêu cao tinh thần phục vụ, có thái độ chuẩn mực, lịch sự 
khi tiếp xúc với nhân dân”, “Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ”... 

3. Trong thời gian tới, để hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân tin tưởng giao phó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục học 
tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, quyết tâm xây dựng lực lượng thật 
sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng phong cách người Công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, làm tốt công tác dân vận, gắn bó 
mật thiết với nhân dân và coi đây là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu, thường 
xuyên, quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân, trọng tâm 
là thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

Một là, xác định xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững 
mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. Công an nhân dân ra sức phát huy truyền thống anh 
hùng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. 
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Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, gắn với xây dựng đơn vị 
trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán 
bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí 
tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, 
ngày 20/01/2019 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, 
Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. 

Hai là, chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
chỉ huy, nhất là cán bộ cấp chiến lược vững vàng về chính trị, tinh thông 
pháp luật, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán 
bộ. Tiếp tục tiến hành rà soát, điều chỉnh lực lượng, bảo đảm nguyên tắc tập 
trung, dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, đánh giá đúng 
phẩm chất, năng lực, sở trường, trình độ, kinh nghiệm công tác theo khung 
tiêu chuẩn, tiêu chí, tăng cường cho đơn vị trực tiếp chiến đấu. Tập trung 
đầu tư cho công an xã chính quy, nâng cao năng lực, hoạt động của lực lượng 
công an cấp xã tại địa bàn cơ sở.  

Ba là, nhận thức đầy đủ quan điểm quần chúng về công tác dân vận 
trong Công an nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa 
Công an nhân dân với nhân dân, coi đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, bền 
vững để xây dựng lực lượng. Lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải thường 
xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá 
tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ, trước hết ở các bộ 
phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến 
lợi ích hằng ngày của nhân dân. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, cải tiến, đổi mới 
lề lối làm việc thuận lợi cho nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, 
quý mến, giúp đỡ lực lượng công an. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến 
sĩ công an phải thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, 
học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm 
cho dân tin”; đề cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; kiên 
quyết chống bệnh hữu khuynh, vô cảm, né tránh, vô trách nhiệm trước yêu 
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cầu chính đáng của nhân dân. Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ 
phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho 
dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm 
vui, lẽ sống của mình”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân 
“Vì nhân dân phục vụ”. 
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐẨY MẠNH  
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, XỨNG DANH  
“BỘ ĐỘI CỤ HỒ” THỜI KỲ MỚI 

Thượng tướng PHAN VĂN GIANG 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy  
Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế 
hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng 
bộ Quân đội và toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai 
thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong 
toàn quân có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập 
và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao 
tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, 
gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo 
vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Quân 
đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, 
tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, tiếp tục tỏa sáng 
phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nổi bật là: 

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ Quân 
ủy Trung ương đến cơ sở thông qua hệ thống cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính 
trị, bộ phận giúp việc các cấp. 
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Sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
08/7/2016, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” (Chỉ thị số 87); chỉ đạo Tổng cục Chính 
trị - Cơ quan Thường trực của Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87 để thực hiện thống nhất trong toàn 
quân; đồng thời, chỉ đạo đưa nội dung các chỉ thị vào nghị quyết lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, 
trong đó tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng 
cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có 
đủ phẩm chất chính trị và đạo đức, trình độ năng lực, phương pháp tác 
phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Các tổ chức đảng từ cơ sở đến đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương 
đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 5 năm (2016 - 2021), xác định khâu đột phá, tập 
trung làm chuyển biến rõ nét những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong cơ 
quan, đơn vị; đề ra chỉ tiêu, nội dung, biện pháp và các tiêu chí cụ thể để 
triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh bảo đảm thống nhất, toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, có chiều 
sâu, sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

Đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan 
chính trị, bộ phận giúp việc của cấp ủy các cấp trong toàn quân đã đề cao 
trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ 
chức thực hiện; coi đây là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng 
để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng 
chính quy, chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ, 
đoàn kết quân dân; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững 
mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thứ hai, đã vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng để xây dựng Quân đội nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Đảng bộ 
Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu lãnh đạo toàn quân thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 
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Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn 
quân luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động 
làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu chiến lược, nắm, đánh giá, dự báo 
đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, 
bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, 
chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, biên giới, biển, đảo, góp phần ngăn ngừa 
nguy cơ xung đột. Đã quyết liệt tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham 
mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chiến lược, đề án, góp phần 
hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng, như: Chiến lược 
quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc 
gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới; 
Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 
đến năm 2045, Luật quốc phòng, Luật cảnh sát biển Việt Nam, Luật dân 
quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật biên phòng Việt Nam,... 

Toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 
Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu 
của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi 
mới, sáng tạo; điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng nền nếp chính quy có 
nhiều chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Phát huy tốt 
vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, 
tìm kiếm, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn 
mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển 
toàn diện, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 
Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực với nhiều 
đổi mới, sáng tạo đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương 
và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước và ngoại giao nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng 
cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. 
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Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, quân đội vững 
mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức 
đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về 
tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản chất cách mạng, 
truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất 
“Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, 
cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung 
thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Thứ ba, công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân được triển khai sâu rộng 
với nội dung, hình thức phong phú, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức 
của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai công tác tuyên 
truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với nội dung phong phú, sâu sắc, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm 
tình hình đơn vị và đối tượng tuyên truyền. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã 
tích cực viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực trên 
internet, mạng xã hội về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, về 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, về 
“Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; tích cực đấu tranh phản bác các luận 
điệu xuyên tạc, sai trái. 

Hằng năm, toàn quân tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề do Ban 
Tuyên giáo Trung ương phát hành; biên soạn nhiều tài liệu, chuyên đề 
phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ quân đội để tuyên truyền, học 
tập và làm theo trong toàn quân. Công tác biên soạn chương trình, giáo 
trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong 
các học viện, nhà trường quân đội được triển khai đồng bộ, thống nhất; 
tiến hành điều chỉnh, chuẩn hóa chương trình đào tạo môn học và tổ chức 
biên soạn giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh bảo đảm chất lượng tốt. 

Công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
được tiến hành có nền nếp, phong phú, sáng tạo; công tác tuyên truyền trên 
báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội được đẩy 
mạnh, có sức lan tỏa rộng rãi. Nhiều chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, 
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phỏng vấn, bài viết... về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được đăng tải trên hệ thống báo chí, đài phát 
thanh, truyền hình Trung ương, quân đội và địa phương, thu hút đông đảo 
bạn đọc. Các đơn vị văn học nghệ thuật, báo chí, cán bộ, chiến sĩ toàn quân 
đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học 
nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, với gần 2.500 tác phẩm tham gia, trong đó có nhiều tác 
phẩm đạt chất lượng tốt. Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi 
tuyên truyền từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thu hút đông 
đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, với 4.533 tác phẩm dự thi; trong 
đó 75 tác phẩm được trao giải cấp toàn quân.  

Thứ tư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp; cụ thể hóa thành hệ thống tiêu chí, chuẩn mực phấn đấu 
thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân. 

Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội 
đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Quân đội lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, gắn 
kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII với 
các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy 
Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong nghị 
quyết thường kỳ của các cấp ủy đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung trong đánh giá 
kết quả và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của từng cấp ủy. 

Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong Quân đội gắn với Chỉ thị số 788-CT/QUTW, ngày 
26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ””, ngày 
12/8/2019, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 855-
CT/QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đây là sự sáng 
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tạo, cách làm mới của Quân đội trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, 
Chỉ thị định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, tu dưỡng 
rèn luyện theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”, đó là: (1) Bản lĩnh chính trị 
vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; (2) Đạo đức, lối sống 
trong sạch, lành mạnh; (3) Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân 
sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ; (4) Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; 
(5) Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu 
thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế trong sáng. Đây cũng là những 
tiêu chí để cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng đánh giá cán bộ, đảng 
viên và quần chúng hằng năm. 

Thứ năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá1 và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội tinh, gọn, 
mạnh, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức sắp xếp lại, điều chuyển, sáp 
nhập, giải thể, từng bước tinh giản tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng 
tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong quá trình điều chỉnh tổ chức biên 
chế, các đơn vị đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, 
chiến sĩ nhận thức sâu sắc về chủ trương đúng đắn này, đồng thời giải 
quyết tốt chế độ, chính sách, bảo đảm sự đồng thuận cao trong từng cơ 
quan, đơn vị. 

Toàn quân triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều mô hình nhằm 
nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, sẵn sàng chiến 
đấu2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh 

__________ 

1. Ba khâu đột phá là: (1) Điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội tinh, gọn, mạnh; (2) Đổi 
mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; (3) Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, 
pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự. 

2. Các phong trào, mô hình tiêu biểu như: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ 
máu”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và 
công tác phục vụ tốt”, “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, 
“Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Ba thực chất”, “Đại đội Ba nhất”, “Bám điểm giỏi, 
nâng điểm khá, xóa điểm yếu”, “Chắc lý thuyết, giỏi thực hành”, “Luyện hay bắn giỏi”,... 
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thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm giành kết quả cao trong 
từng nội dung, đề mục huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ và khả năng 
sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị và toàn quân.  

Các cơ quan, đơn vị có nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất 
lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành 
chính quân sự. Công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị luôn 
gắn chặt với giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về 
xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.  

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đã làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến, phấn đấu thực hiện tốt các mặt công 
tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự, cơ yếu, kế 
hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao 
chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Toàn quân đã làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả 
phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội 
chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, 
xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và nhiều mô hình khác1. Quân đội luôn là lực 
lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 
tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, 
dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ2. Đồng thời, Quân đội là một trong 
những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19. Hình ảnh cán 

__________ 
1. Các mô hình tiêu biểu như: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “1.000 nhà tình 

nghĩa cho gia đình chính sách”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng 
làm, cùng nói tiếng dân tộc), “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Áo ấm tặng người 
nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Trái tim cho em”, “Gắn kết giữa hộ gia 
đình người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số”, “Cảnh sát biển đồng hành 
cùng ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”... 

2. Tháng 10/2020, có 11 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu 
nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế); 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - 
Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu 
quả thiên tai. 
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bộ, chiến sĩ luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để giúp đỡ nhân 
dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã làm ngời 
sáng thêm bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì nhân dân quên mình”; 
khẳng định ý thức trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của 
cán bộ, chiến sĩ Quân đội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội có 
nhiều đóng góp to lớn trong thực hiện công tác chính sách, làm tốt trách 
nhiệm chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia 
đình chính sách, người có công với cách mạng; luôn là lực lượng đi đầu, nêu 
cao trách nhiệm trong thực hiện công tác chính sách và phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa”1. 

Thứ sáu, công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình 
mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên. 

Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo tổ chức 2 đợt sơ kết, tôn vinh điển hình 
tiên tiến từ cấp trên cơ sở đến cấp toàn quân về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), các cơ quan, đơn vị tổ chức biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, 
nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm (2016 - 
2021), Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen và tuyên dương hàng trăm tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận 
động, phong trào thi đua, các đơn vị trong toàn quân có nhiều mô hình, cách 
làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: “Ngành Hậu cần Quân đội làm 
theo lời Bác Hồ dạy”; “Cán bộ nêu gương, chủ trương thành hiện thực” của 

__________ 
1. Trong 5 năm (2016 - 2021), toàn quân tổ chức vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” với số tiền 525,709 tỉ đồng; xây tặng 4.334 căn nhà tình nghĩa với số tiền 306,08 tỉ 
đồng; tặng 3.558 sổ tiết kiệm với số tiền 10,237 tỉ đồng; phụng dưỡng 2.867 Mẹ Việt Nam anh 
hùng; tặng phương tiện, trang thiết bị y tế cho các trung tâm điều dưỡng người có công với 
cách mạng số tiền 69,330 tỉ đồng; đỡ đầu Làng Hữu nghị Việt Nam số tiền 22,906 tỉ đồng; hỗ 
trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam số tiền 10,632 tỉ đồng. 
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ngành Kỹ thuật; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của ngành Công nghiệp 
quốc phòng; “3 đề cao, 5 chống”1; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”; “Nói đi đôi 
với làm”; “Tiếng nói Chính trị viên”; “Hũ gạo vì người nghèo”; “Xây dựng chốt 
dân quân thường trực biên giới đất liền và xây dựng điểm dân cư liền kề chốt 
dân quân biên giới”; “Tết quân - dân”; “Con nuôi đồn biên phòng”; “Kíp tàu 
kiểu mẫu”; “Luyện hay, bắn trúng”; “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”; 
“Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “5 tốt”2; “3 xây, 5 không, 4 
làm theo”3; “Bài giảng hay, giờ giảng tốt”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”; 
“Trái tim cho em”, cùng hàng trăm mô hình tiêu biểu khác của các cơ quan, 
đơn vị. 

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất 
nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động đến sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức 
mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng 
được nâng cao, tạo những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tuy nhiên, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định đang đặt ra thách thức lớn; tranh chấp chủ 
quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo tiếp tục diễn ra căng thẳng, phức tạp, 
quyết liệt hơn; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh 
mạng, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp; 
các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và 
Quân đội ta bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, 

__________ 
1. Ba đề cao là: Đề cao trách nhiệm nêu gương; đề cao kỷ luật, kỷ cương; đề cao tình yêu 

thương đồng chí, đồng đội; 5 chống là: Chống dân chủ hình thức; chống quan liêu, phiến 
diện; chống bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm; chống mệnh lệnh hành chính hóa; 
chống nói không đi đôi với làm. 

2. Năm tốt là: Tư tưởng chính trị tốt; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; hoàn thành 
nhiệm vụ tốt; ý thức tổ chức kỷ luật tốt; nêu gương tốt. 

3. Ba xây là: Xây dựng tổ chức mạnh; xây dựng từng con người mạnh; xây dựng tình 
thương yêu đồng chí, đồng đội;  

Năm không là: Không tham ô lãng phí; không xa rời quần chúng; không vi phạm kỷ 
luật; không mất an toàn trong các hoạt động; không mất đoàn kết nội bộ;  

Bốn làm theo là: Làm theo tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của Bác; làm theo tinh 
thần đoàn kết, tinh thần yêu thương con người của Bác; làm theo phong cách dân chủ, kỷ 
luật của Bác; làm theo tinh thần cần kiệm, triệt để tiết kiệm của Bác. 
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xảo quyệt hơn; những tiêu cực xã hội đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức 
tư tưởng, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp.  

Quán triệt và quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng xây dựng 
Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân 
chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, từ năm 2030 xây dựng 
Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp 
phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã 
đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, Quân ủy Trung ương lãnh đạo, 
chỉ đạo toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả 
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 để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả toàn diện, vững chắc hơn, góp 
phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân 
dân, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn 
quân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn 
quân tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển 
khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần 
thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Hai là, tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ 
Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng quân đội, góp phần thực hiện 
tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc 
phòng. Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân 
sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới; thực hiện hiệu quả 
các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy tốt vai 
trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 
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toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát 
với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ 
của mỗi cán bộ, đảng viên. Duy trì việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn 
luyện, phấn đấu theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bảo đảm 
nghiêm túc, chặt chẽ.  

Bốn là, kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ 
quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột 
phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn 
diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và 
“chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là 
nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ.  

Năm là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính 
trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự 
giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các 
cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước 
quần chúng”; cán bộ chủ chốt các cấp phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, 
vững vàng kiên định, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì 
nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát huy vai 
trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc 
các cấp; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào 
đời sống và hoạt động của bộ đội, thực sự gần gũi với bộ đội để bộ đội “dễ học 
tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo”. 

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên 
truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết 
thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn 
học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Kết hợp tuyên truyền về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đấu tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch.  
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Bảy là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời 
phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kiên quyết, 
nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Duy trì có chất 
lượng, hiệu quả thực chất việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh 
điển hình tiên tiến ở các cấp; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá 
nhân có thành tích xuất sắc bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, 
đúng người, đúng việc. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI VỚI SỰ NGHIỆP  
ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

GS.TS. NGUYỄN XUÂN THẮNG 
Ủy viên Bộ Chính trị, 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt 
xuất của Việt Nam, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người 
là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát 
triển và tiến bộ của nhân loại1. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người 
là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là 
niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay 
và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng 
ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại, Anh hùng giải 
phóng dân tộc 

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến bao nỗi 
đắng cay, khổ cực của nhân dân và nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu 
tranh yêu nước, chống thực dân Pháp lần lượt thất bại, cách mạng Việt 
Nam rơi vào bế tắc như “không có đường ra”, người thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành đã nung nấu quyết tâm tìm một con đường mới để cứu 

__________ 
1. Xem Tạ Ngọc Tấn: “Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước”, ngày 17/5/2011. 
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nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Người quyết định sang nước Pháp, 
hướng về các nước phương Tây, để tìm hiểu cho rõ những gì ẩn giấu đằng 
sau khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”; và “Sau khi xem xét họ làm như 
thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”1. Ngay tại phương Tây, Người 
đã sớm nhận ra rằng: các cuộc cách mạng tư sản dù vĩ đại như cách mạng 
Mỹ hay cách mạng Pháp vẫn không giải phóng được những người lao khổ, 
nghĩa là cách mạng không triệt để, không đến nơi. Hòa mình vào phong 
trào công nhân, phong trào xã hội ở Pháp và các quốc gia phương Tây khác, 
tích cực tham gia Quốc tế Cộng sản, Người đã tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp và sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm cổ vũ, đoàn 
kết, hướng dẫn nhân dân các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng. 

Từ thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú ấy, khi được nghiên cứu 
bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 
thuộc địa của V.I. Lênin, dưới ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường duy nhất đúng để cứu 
nước và giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản, cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đến với 
chủ nghĩa Mác - Lênin, bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn 
cách mạng Việt Nam, Người trở thành tấm gương sáng ngời về sự trung 
thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, về những đóng góp to lớn cho tình 
đoàn kết giữa nhân dân các nước, giữa giai cấp vô sản ở chính quốc và các 
dân tộc thuộc địa, giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em và giữa các lực 
lượng tiến bộ trên toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.  

Là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân 
tộc ta lên tầm cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh 
vô tận của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự 
nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Người đã chỉ ra thời cơ lớn cho dân tộc 
Việt Nam với ý chí mãnh liệt: “Dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả 
dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”2, động viên 

__________ 
1. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.16. 
2. Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, 

tr.196. 
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toàn dân ta vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đập tan xiềng xích nô 
lệ của chế độ thực dân, phong kiến, làm nên thắng lợi của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Thắng lợi đó không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam, mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực 
dân, mở ra một thời đại mới cho phong trào đấu tranh giành độc lập của 
nhân dân các nước thuộc địa; minh chứng cho lời khẳng định đanh thép 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn độc lập trước toàn thể 
quốc dân đồng bào: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự 
do”1. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã 
thành một nước tự do, độc lập”2. 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, 
lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta 

Trong tác phẩm Đường cách mệnh, cuốn giáo trình huấn luyện cán bộ 
đầu tiên của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mệnh trước 
hết phải có đảng cách mệnh, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, 
cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải 
có chủ nghĩa làm cốt... Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không 
có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”3. Ngay từ khi còn hoạt động ở nước 
ngoài, Người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức các 
lớp huấn luyện cán bộ để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ trường học này, Người đã 
đào tạo ra những học trò xuất sắc, nhiều người đã trở thành những lãnh tụ 
đầu tiên của Đảng ta. Đó là những bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức 
và cán bộ hết sức quan trọng để mùa Xuân năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới 
cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.  

Người tâm niệm rằng: Đảng ta là một đảng cách mạng chân chính, đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc; 

__________ 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.1, 3. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289. 
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Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, lấy lợi ích quốc gia 
dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hành động. “Đảng 
không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1; 
“Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”2. 

Để hoàn thành sứ mệnh của Đảng cầm quyền, Người chỉ dạy, phải 
thường xuyên chăm lo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong Đảng, phải thực hành 
dân chủ rộng rãi, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất như giữ gìn “con ngươi của 
mắt mình”; phải coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, kiên quyết chống 
lại những căn bệnh làm cho Đảng “đông mà không mạnh”; Đảng và mỗi 
đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo 
cho nhân dân về mọi mặt. 

Người coi xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hệ trọng có liên quan trực 
tiếp đến sinh mệnh của Đảng, đến sự thành bại của cách mạng, bởi đạo đức 
là nền tảng, gốc rễ của đảng cách mạng và những người cách mạng chân 
chính. Người khẳng định, Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện 
công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới giàu mạnh, văn minh là 
một sứ mệnh vẻ vang, một sự nghiệp nhân văn cao cả, nhưng cũng là một 
trọng trách được toàn dân tộc ủy thác. Do đó, Đảng ta phải là nơi hội tụ 
những tinh hoa giá trị của dân tộc và thời đại, xứng tầm một chính đảng 
kiểu mới, là trí tuệ, “là đạo đức, là văn minh”3. 

Xây dựng Đảng về đạo đức chỉ có thể thành công nếu mỗi cán bộ, đảng 
viên thường xuyên học tập, rèn luyện tu dưỡng hàng ngày, nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để trở thành người có đức, có tài, 
“vừa hồng, vừa chuyên”, những tấm gương sáng mẫu mực. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dạy: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân”4. Những phẩm chất đạo đức cách mạng 
hàng đầu như lời chỉ dẫn của Người là: quyết tâm suốt đời đấu tranh cho 
Đảng, cho cách mạng; ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, 

__________ 
1, 2, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.289, 290, 292. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.403. 



Phần thứ nhất: TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH...  93 

thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; đặt lợi ích của Đảng và của 
nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình, hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình; ra sức học tập 
chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao 
tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ1. Trong 
bản Di chúc để lại trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đau đáu dặn 
dò: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”2.  

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa kiệt xuất của 
Việt Nam mang tầm vóc thế giới 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách 
mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; cho sự 
nghiệp đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển. Tư 
tưởng của Người là tinh hoa văn hóa của nhân loại, thấm đẫm những giá trị 
văn hóa của phương Đông và phương Tây. Người tiếp thu triết lý “từ bi, hỉ 
xả, cứu khổ cứu nạn” của đạo Phật; tư tưởng “hòa mục”, “xây dựng một thế 
giới đại đồng” của Nho giáo; tư tưởng “bình đẳng, bác ái” của Thiên Chúa 
giáo; chủ nghĩa “Tam dân” của Tôn Dật Tiên. Nhưng trên hết, Người tiếp 
thu tư tưởng cách mạng “tất cả vì con người và sự nghiệp giải phóng loài 
người” của chủ nghĩa Mác - Lênin. Người là sự kết tinh truyền thống văn 
hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam; tư tưởng của Người là hiện thân 
khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của 
mình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau3. Do đó, Tổ chức Văn hóa - Khoa 
học - Giáo dục của Liên hợp quốc đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh 
hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa kiệt xuất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh của một bậc vĩ nhân, một lãnh tụ 
nhân dân kiểu mới: vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà vô cùng giản dị; 

__________ 
1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.603. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.611-612. 
3. Nghị quyết số 24c/18.65 của Đại hội đồng UNESCO khóa 24-1987. 
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mẫu mực và gần gũi với quần chúng, nhân dân; hết mực thương yêu đồng 
chí, đồng bào; hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước1. Cả đời Người chỉ có một tâm nguyện và ham muốn: “là 
làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”2. Cho đến khi 
phải từ biệt thế giới này, Người chỉ tiếc: “không được phục vụ lâu hơn nữa, 
nhiều hơn nữa”3. Chính tâm nguyện và mục đích vô cùng cao đẹp ấy đã tạo 
cho Người một ý chí lớn lao và nghị lực vô cùng mãnh liệt để: “Giàu sang 
không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể 
khuất phục”4; vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, dẫn dắt Đảng ta, lãnh đạo 
nhân dân ta giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành 
độc lập, thống nhất đất nước và vững bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường 
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó là cái “cẩm nang thần kỳ”, 
nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin: “không 
phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng;... không 
phải là cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo... luôn cần được bổ sung 
bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”5. Vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người 
đã kiến tạo nên một kho báu tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự 
nghiệp cách mạng: về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa cách 
mạng vô sản và cách mạng thuộc địa, giữa cách mạng Việt Nam với cách 
mạng thế giới; về quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, 
xây dựng một chính đảng mácxít ở một nước thuộc địa và phong kiến; về 
tập hợp, xây dựng lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt 

__________ 
1. Xem Trần Minh Trưởng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho 

đất nước và hạnh phúc của nhân dân”, Báo Nhân dân điện tử, ngày 18/5/2018. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.187. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.615. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.50. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.95. 
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Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại; về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện một 
nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, không kinh qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững 
mạnh; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân gắn liền với nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, v.v.. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con thuyền cách mạng 
Việt Nam vượt qua phong ba, bão táp đi đến những bến bờ thắng lợi. Trong 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với quyết tâm “thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, 
cả dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu làm nên một chiến thắng Điện 
Biên Phủ “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, với ý chí đanh thép: Nước Việt Nam là một, dân tộc 
Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao 
giờ thay đổi, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã chung sức, đồng lòng 
tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên một bản anh hùng ca 
của tình ruột thịt Bắc - Nam và khát vọng mãnh liệt của một dân tộc yêu 
chuộng hòa bình, không bao giờ bị khuất phục trước mọi kẻ thù. Trong mưa 
bom bão đạn, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, nhân dân miền Bắc vừa xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn 
chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, để toàn quân, toàn dân ta “đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” lập nên những chiến công chói lọi, mà đỉnh cao 
là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non 
sông về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đưa cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội.  

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 
Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Người, trong công cuộc đổi 
mới hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; Đảng ta ngày càng trưởng 
thành vững mạnh. Thắng lợi đó là kết quả của việc kiên định và vận dụng, 
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phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định 
mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, kiên định đường lối 
đổi mới, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Thắng lợi đó mang đến cho chúng ta niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng 
vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, nhân tố quyết định nhất 
đối với những thành tựu mà đất nước ta, nhân dân ta đạt được trên mỗi 
chặng đường cách mạng. 

Tự hào với những thành tựu đạt được, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn 
về trọng trách to lớn của mình trước các yêu cầu, nhiệm vụ mới. Công cuộc 
đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu, càng khó khăn, phức tạp. Tình hình 
thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù 
địch, phản động không ngừng tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá 
Đảng, Nhà nước, và chế độ ta. Những thứ giặc nội xâm như: tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm 
phương hại đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Từ thực tiễn cách mạng nước ta hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ 
đại của dân tộc ta kể từ khi có Đảng đã cho thấy rằng: tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn, 
quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh 
toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XII; và xây dựng Đảng về đạo đức trở thành 
phương châm quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 
Điều này đang được Đảng ta thực hiện quyết liệt, được đông đảo nhân dân 
tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta đang tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua 35 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh 
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(bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc 
quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, mang khát vọng và tầm nhìn 
đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa vào giữa thế kỷ. Trước vận hội mới, cơ đồ mới của đất nước và dân 
tộc, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về việc vận dụng phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, về 
cách học tập “tinh thần xử trí mọi việc”, quán triệt sâu sắc “chân lý phổ 
biến” của chủ nghĩa Mác - Lênin; bám sát nguyên tắc: kế thừa và phát 
triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực 
tiễn, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, đáp ứng đòi hỏi khách 
quan của đất nước, phù hợp với xu thế của thời đại.  

Mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần lời căn dặn của Người: “cán bộ là 
cái gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” 
gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của 
đất nước; về yêu cầu “nâng cao đạo đức cách mạng”, trách nhiệm tự rèn 
luyện, tu dưỡng bản thân, nêu gương sáng trước quần chúng nhân dân; về 
xây dựng một Đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ 
và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó; về bài 
học lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi 
mới, đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân; phát huy giá trị văn hóa, sức 
mạnh con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp cách mạng.  

* 

*    * 
“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, 

người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, 
nhân dân ta và non sông đất nước ta”1. Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, với quyết tâm và khát vọng làm nên 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.627. 
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kỳ tích phát triển Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sánh vai 
với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng 
mong muốn. 
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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
 TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG  

YÊU CẦU NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 
Bí thư Trung ương Đảng,  

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng 
ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”1. Trọn cả 
cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp 
và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh 
thần vô giá của Đảng và dân tộc. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức 
quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu 
dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. 

1. Trong những năm qua, việc 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”, gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 
30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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” đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực, với nhiều cách 
làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, 
đảng viên. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong 

__________ 
1. Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 
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Đảng và toàn xã hội, góp phần đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn hệ 
thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo cơ sở, nền tảng 
quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, tiếp tục 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. 

Đây là bước kế thừa, tiếp nối và phát huy những thành tựu trong những 
giai đoạn trước1, khắc phục được một số hạn chế, tồn tại về: Vấn đề nhận 
thức chưa đầy đủ, sâu sắc của không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán 
bộ chủ chốt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; 
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên chưa cao; vấn 
đề xây dựng chuẩn mực đạo đức còn chậm, còn mang tính hình thức; công 
tác giáo dục, tuyên truyền chưa thật sinh động, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa 
trong xã hội2. Có thể nêu lên những việc đã làm được, nổi bật như sau: 

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 
số 05-CT/TW được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng 
trong toàn hệ thống chính trị.  

Hai là, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng 
xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động, gắn với công tác xây 
dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá3, các phong trào thi đua, 

__________ 
1. Từ Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về 

“Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, Chỉ 
thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính 
trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

2. Được nêu trong Báo cáo số 02-BC/TW, ngày 18/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

3. Điển hình là: (1) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành 
chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, 
thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; (3) Xây dựng quy chế, quy 
định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh 
nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh 
nghiệp; (4) Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc 
phục, giải quyết dứt điểm; (5) Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm... 
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cuộc vận động, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
Từ trong thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều 
tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu. 

Ba là, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề 
toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên1, 
trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, 
tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.  

Bốn là, việc cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu 
gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ 
động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng2, góp phần kiềm 
chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ3; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm 
chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, 

__________ 
1. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương: 

79% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Giúp cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn 
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

2. Việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực; nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, 
người đứng đầu, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành 
Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, trên tất cả các 
phương diện, từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan 
hệ với nhân dân, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật... với phương châm “trên trước, dưới 
sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác 
phong công tác, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gương mẫu, đi đầu trong thực hành nếp sống 
văn minh, giản dị, tiết kiệm, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của 
cán bộ, đảng viên trong thực thi các nhiệm vụ chính trị. 

3. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương: 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết 
quả đáng phấn khởi, tăng từ 39% năm 2018 lên 59% năm 2019; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, “lợi ích nhóm” được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi, tăng từ 29% 
năm 2018 lên 48% năm 2019. Kết quả điều tra tháng 3/2021: 70% số người được hỏi cho rằng 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã 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”. 
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gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn 
hóa Đảng đạo đức, văn minh1.  

Năm là, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong 
phú, khá nổi bật, thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quảng bá, lan tỏa sâu rộng, 
tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động 
của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế, làm cho tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của 
đời sống xã hội.  

Sáu là, công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, 
sinh viên được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và phương 
pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; từng bước khắc 
phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, góp phần nâng cao trình 
độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt là thế hệ trẻ.  

Bảy là, việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được các cấp ủy, tổ 
chức đảng chủ động thực hiện hằng năm, chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế, 
nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao chất 
lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
những năm tiếp theo.  

Tám là, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, 
bài bản, kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, 

__________ 
1. Hiệu quả của việc nêu gương mang lại những tác động lớn, góp phần tạo ra những đột 

phá trong việc thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội đất nước nhiệm kỳ vừa qua, góp phần giải 
quyết các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối 
đổi mới đúng đắn của Đảng. Điển hình là việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, có trọng tâm, 
trọng điểm, bước đầu đã khắc phục được một số hạn chế tồn tại trong thời gian dài. Cơ chế phân 
công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rõ; từng bước hoàn thiện thể chế về 
công tác cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát quyền lực. Nhiều vấn đề hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng đã được đề cập 
trong nhiều nhiệm kỳ, phải đến nhiệm kỳ Đại hội XII mới được giải quyết căn bản, rõ nét.  
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đảng viên, tổ chức đảng1, phát hiện, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá 
nhân tiên tiến, điển hình. Qua đó, có tác dụng cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ cán 
bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, tự soi, tự sửa, tự 
điều chỉnh hành vi, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. 

Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII đã phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt của đời 
sống xã hội, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn 
Đảng, toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ 
quốc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và 
chế độ.   

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII còn bộc lộ những hạn chế như: Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể 
hiện được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc cam kết 
tu dưỡng, rèn luyện, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao. Việc xác 
định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Công tác tuyên truyền chưa chú 
trọng triển khai sâu rộng ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư. 
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, tính chiến 
đấu chưa cao. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống 
chưa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 
lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, 
phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa còn hạn chế. Công 
tác sơ kết còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức. Điều này đòi hỏi cần có 
những giải pháp mạnh mẽ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong 
giai đoạn mới. 

2. Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, 
tiếp tục có những diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, khó dự báo. 

__________ 
1. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập hơn 20 đoàn kiểm 

tra tại hơn 30 ban, bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện 
kiểm tra đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên.  
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Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên toàn cầu, song vấn đề 
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ vẫn diễn ra dưới 
nhiều hình thức, gay go hơn, quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi 
trường kinh tế, chính trị và an ninh quốc tế.  

Việt Nam sau 35 năm đổi mới đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa 
lịch sử. Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của quốc gia ngày càng được nâng cao. 
“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay”1. Tình hình quốc tế và trong nước, thuận lợi, thời cơ đan xen khó 
khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách, nặng nề hơn đối với sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. “Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn 
tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược 
của đất nước...; tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội 
bộ; sự chống, phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động”2. 
Điều này đặt ra yêu cầu toàn Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có 
quyết tâm chính trị cao, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, tiếp 
tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, gia tăng tiềm lực mọi 
mặt của quốc gia, đưa đất nước vững bước tiến lên. Trong đó, cần đặc biệt coi 
trọng, đẩy mạnh hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định và không ngừng vận 
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”3. “Trong những năm tới 
phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn 
diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”4.  

Nghị quyết Đại hội XIII cũng nhấn mạnh: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để 

__________ 
1, 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.I, tr.104, 180. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, 

tr.228. 
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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. Thực hiện 
nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ; cấp ủy cấp trên 
chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề 
phức tạp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, 
khuyết điểm1.  

Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm 
trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thúc đẩy, 
tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành 
lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, từ đó, 
nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian tới, để có thể tập trung làm tốt ba vấn 
đề: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, cần thực hiện 
có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý 
nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn 
trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người 
thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời 
sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, nhất là 
trách nhiệm của người đứng đầu về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW. Tiếp tục cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị số 05-CT/TW 

__________ 
1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.II, tr.236-237. 
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thành chương trình hành động, xác định đúng và trúng các khâu đột phá, những 
vấn đề nổi cộm, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư 
luận, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.  

Thứ ba, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cán bộ có 
chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, 
tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm nêu gương trong việc 
học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, 
các ngành, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội. Coi đây là phương thức 
lãnh đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.  

Thứ tư, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng 
phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, 
rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng 
viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, 
đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan 
liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái 
về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện 
suốt đời”, thường xuyên tự soi, tự sửa.  

Thực hiện đồng bộ giữa hai nhiệm vụ “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, 
chiến lược, “chống” là quan trọng, cấp bách. “Xây” là tổ chức tốt các phong 
trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Chống” là 
đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống. Kiên trì, “kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả chủ 
nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””1, tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ 
tổ chức, cá nhân nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, 
biểu hiện tiêu cực. Khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành 
động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.  
__________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, 
tr.231-232. 
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Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, 
tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, 
đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân 
rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức 
lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm 
theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc 
làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, từng 
bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, vận dụng 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng 
khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng 
đối tượng. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị 
quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát 
triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện 
các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Khuyến khích sáng tác, 
quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ bảy, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin kịp 
thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng trong phòng, chống “diễn biến 
hòa bình”, loại bỏ các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, để cán bộ, 
đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào đời sống xã 
hội, có tác dụng uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới 
quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và 
người dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận 
trong xã hội.  

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII nhằm 
cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác 
được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát 
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của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, báo chí 
và nhân dân đối với việc thực hiện quy định nêu gương. Lấy kết quả công 
việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng 
của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối 
với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình 
tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng 
quý giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Dân tộc ta, nhân 
dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc 
vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông 
đất nước ta”1. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là biểu 
tượng cách mạng, ngọn hải đăng dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc, mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam 
tiếp nối, noi theo. Không ngừng học tập, rèn luyện theo Người đã, đang và 
luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác 
của các cán bộ, đảng viên, được coi là động lực, cội nguồn sức mạnh để toàn 
Đảng nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng 
trong giai đoạn mới. 

 
  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.627. 



 109

HỒ CHÍ MINH VỚI KHÁT VỌNG VIỆ̣T NAM 

GS.TS. HOÀNG CHÍ BẢO* 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vĩ đại mà Người để 
lại, trao truyền cho mọi thế hệ muôn đời sau, là tài sản tinh thần vô giá của 
Đảng, của dân tộc Việt Nam. Di sản Hồ Chí Minh, kết tinh ở tư tưởng - đạo 
đức - phong cách và phương pháp của Người, thể hiện khát vọng mãnh liệt 
của Người về một tương lai tươi sáng, triển vọng tốt đẹp của dân tộc ta hướng 
tới “hệ giá trị cốt lõi” của phát triển: độc lập - tự do - hạnh phúc của Tổ quốc, 
dân tộc và nhân dân ta. 

Khát vọng Việt Nam trong đổi mới, hội nhập quốc tế là khát vọng của 
đất nước - dân tộc và con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 
Khát vọng ấy hòa hợp ý Đảng - lòng dân, trở thành phép nước, là sự tiếp nối 
và hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, là sự thống nhất lý tưởng, mục tiêu, đồng tâm nhất trí trong 
hành động để thực hiện. 

1. Những hàm nghĩa của “khát vọng Việt Nam” được xác định 
trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết 35 năm đổi mới, trong đó có 30 năm 
thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng thông qua năm 1991. Đồng thời 
nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 
năm 2011), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt là đánh giá 
về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đã xác định là nhiệm 
vụ then chốt.  

__________ 
* Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. 
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Trên cơ sở đó, Đại hội XIII đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ 
trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để xây dựng và phát triển đất nước với mục tiêu 
tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu 
của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn 
diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức 
mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát 
triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”1, đến năm 2045 “trở thành nước phát 
triển, thu nhập cao”2, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hằng mong muốn từ những ngày đầu xây dựng chính thể cộng 
hòa dân chủ ở nước ta, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Đại hội XIII nhấn mạnh khát vọng phát triển, khơi dậy lòng yêu nước và 
tinh thần dân tộc, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân ta để thực 
hiện những hành động sáng tạo và những đột phá của phát triển... Điều đó 
cho thấy, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn, vận dụng và 
phát triển sáng tạo tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện tốt 
nhất khát vọng và tâm nguyện của Người. 

Vậy “khát vọng Việt Nam” - “khát vọng phát triển” được đề cập trong 
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có những hàm nghĩa nào mà chúng ta cần 
thống nhất nhận thức và đồng tâm nhất trí trong hành động? “Khát vọng 
Việt Nam” - “khát vọng phát triển” đã được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội XIII 
trên nhiều bình diện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phản ánh 
những nhận thức mới, có kế thừa và phát triển, từ phát huy truyền thống 
dân tộc đến tinh hoa của thời đại. 

Trước hết, “Khát vọng Việt Nam” được thể hiện ngay trong chủ đề Đại 
hội XIII, có ý nghĩa như một tuyên bố chính trị về quan điểm, đường lối của 
Đảng: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới...; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở 
thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”3. 

__________ 
1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.I, tr.35-36, 36, 14. 
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Thực hiện khát vọng Việt Nam phải “khơi dậy truyền thống yêu nước, 
niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh”1, 
trong đó “phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ 
thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”2. Trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phải thấu triệt 
nguyên tắc: “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các 
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”3. 

Trong các quan điểm chỉ đạo, xác định các định hướng phát triển và 
các nhiệm vụ đặt ra, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nêu rõ 
một vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển 
của đất nước là: “giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là 
quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”4; “xây 
dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn 
với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”5; 
tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 
văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài 
bão, khát vọng vươn lên. 

Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước, ở nhiệm vụ thứ ba, 
Đảng ta nêu rõ: “Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn 
hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc” 6. Qua đó, Đảng ta tin tưởng và khẳng định rằng, với khát vọng vươn 
lên mãnh liệt, quyết tâm chính trị cao, nhất định đất nước ta sẽ lập nên 
những kỳ tích mới vì một nước Việt Nam cường thịnh, cùng tiến bước, cùng 
sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây thực sự là những điểm mới thể 
hiện quan điểm đổi mới sáng tạo, tầm nhìn của Đảng trong xác định và thực 
hiện khát vọng Việt Nam. 

Khái quát lại, khát vọng Việt Nam trong đổi mới, hội nhập quốc tế là 
khát vọng của đất nước - dân tộc và con người Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. Khát vọng ấy hòa hợp ý Đảng với lòng dân, trở thành phép 
nước, thống nhất lý tưởng, mục tiêu, đồng tâm nhất trí trong hành động 
để thực hiện. Cốt lõi của khát vọng Việt Nam là khát vọng phát triển, 

__________ 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.I, tr.116, 47, 33, 136, 143, 46. 
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làm cho dân tộc cường thịnh, văn minh và nhân dân hạnh phúc. Khát 
vọng thiêng liêng, lớn lao đó được thực hiện với sự cố kết, đồng tâm, nhất 
trí của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Thấm nhuần những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về “khát vọng 
Việt Nam” 

Ngày 05/6/1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành rời bến 
Nhà Rồng bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Đó là 
bước ngoặt khởi đầu dâ ̃n tới sự thay đổi số phận của nhân dân ta, thai 
nghén cho sự hình thành tư tưởng lớn, khát vọng mãnh liệt của Người, 
định hình đường lối cách mạng, thực hành triết lý và chủ thuyết của 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sau này, dâ ̃n tới thời đại mới đầy rực rỡ 
trong lịch sử quang vinh của dân tộc ta - thời đại mang tên Người - thời đại 
Hồ Chí Minh, như Đảng ta khẳng định, thời đại độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Khi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, đất nước đau 
thương của Người còn đang chìm đắm trong đêm dài nô lệ, nhân dân lầm 
than cơ cực trong cảnh đọa đày của đế quốc thực dân, phong kiến, nước mất 
nhà tan, nền độc lập, tự do của Tổ quốc, chủ quyền quốc gia, dân tộc bị thực 
dân cướp đoạt và dày xéo. Trong nước, các phong trào khởi nghĩa, các xu 
hướng, đường lối cứu nước đều thất bại, rơi vào khủng hoảng và bế tắc. Trên 
thế giới, cái tên “Việt Nam” chưa từng có trên bản đồ. Đế quốc thực dân 
Pháp xâm chiếm nước ta, đặt ách đô hộ, thống trị dân ta trong hình thức cai 
trị trực tiếp của chủ nghĩa thực dân cũ, tình cảnh đất nước và dân tộc chìm 
trong đêm tối.  

Trong tình cảnh ấy, ý thức và hành động của Nguyễn Tất Thành đã báo 
hiệu sự thay đổi. Cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước và cả cuộc 
đời, sự nghiệp của Người với những bước ngoặt lịch sử, đã ngay từ đầu gắn 
bó máu thịt với Tổ quốc và nhân dân, đã phấn đấu hy sinh, dấn thân và 
quên mình vì nước vì dân, sau này được khái quát thành lý luận: Độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường, là quy luật phát triển 
của cách mạng Việt Nam.  

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời với bản Tuyên ngôn độc lập bất 
hủ, Người xác định quốc hiệu và hệ giá trị Việt Nam: “Việt Nam Dân chủ 
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Cộng hòa - Độc lập, tự do, hạnh phúc”. Đó là bản chất của chính thể, của 
Nhà nước ta, là hệ giá trị phát triển của Việt Nam. Cho đến cuối đời, khi viết 
bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn dân, toàn Đảng, Người vẫn nhất 
quán với những giá trị mục tiêu đó. Tâm nguyện cuối cùng của Người vẫn 
chỉ là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”1. 
Người diễn đạt khát vọng của mình bằng những lời lẽ chân thành, giản dị, là 
“sự mong muốn”, là “niềm ham muốn”, “ham muốn tột bậc”, là “hoài bão” cả 
cuộc đời của Người. 

Trên cương vị Chủ tịch nước, nguyên thủ quốc gia, Người bày tỏ niềm hy 
vọng, niềm tin tưởng mãnh liệt của mình, ký thác vào thế hệ trẻ nước ta, thế 
hệ sẽ làm cho đất nước được vẻ vang, dân tộc được hùng cường, có vị thế 
xứng đáng trên thế giới và nhân dân ta có cuộc sống hạnh phúc. Những phát 
biểu của Người trước quốc dân đồng bào, những lời văn của Người trong 
hàng nghìn, hàng vạn bức thư đầy tâm huyết gửi cho các tầng lớp nhân dân 
đã nói lên điều đó. 

Trong Thư gửi các học sinh, Người viết: “Non sông Việt Nam có trở nên 
tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai 
với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở 
công học tập của các em”2. 

Nói chuyện với đại biểu các báo chí về nội trị và ngoại giao của đất nước 
trong buổi đầu gây dựng chế độ mới, Người xác định: “Anh em trong Chính 
phủ lâm thời hiện nay, như quốc dân đã biết, ra gánh vác việc nước, không 
ai mong danh hay chuộng lợi. Muốn cho danh chính, lợi chính thì Danh, làm 
sao cho dân tộc mình có danh với thế giới, và Lợi, làm thế nào cho tranh 
được lợi với thế giới”3. 

Nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp, ngày 30/5/1946, Người 
bày tỏ lòng thành và ý chí của mình: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn 
đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải 
ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì 
mục đích đó”4. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.624. 
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.35, 47, 272. 
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Suốt 24 năm liền ở cương vị Chủ tịch nước, Người đã bền bỉ thực hành 
đạo đức cần - kiệm - liêm - chính, làm tròn trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân, làm đầy tớ trung thành, công bộc tận tụy của dân, “tuyệt 
đối không màng danh lợi”, “suốt đời ở ngoài vòng danh lợi”. Do đó, Người căn 
dặn thanh niên, ở đời chỉ có một điều ham, ham học, ham làm, ham tiến bộ, 
ngoài ra tuyệt đối không ham gì hết. Không màng danh, không hám lợi để 
toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân... 

Cả cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 
toát lên hoài bão của Người là nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, 
đồng bào ta ai cũng được hưởng hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, nhà 
ở, được học hành. 

Từ đó, có thể hiểu “khát vọng Việt Nam” của Hồ Chí Minh là: 
Một là, khát vọng giải phóng - giải phóng dân tộc ta khỏi tình cảnh bị áp 

bức, bóc lột, đọa đày bởi đế quốc thực dân, làm cho Tổ quốc độc lập và thống 
nhất, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở 
thành người làm chủ đất nước, tự quyết định lấy vận mệnh cuộc sống và 
tương lai phát triển của mình. Khát vọng đó của Người là mãnh liệt, phải 
“độc lập thực sự”, “tự do thực sự”, do đó “thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”1, “không có gì quý 
hơn độc lập, tự do”2. 

Hai là, khát vọng phát triển - giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc, 
lựa chọn con đường phát triển: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
Người nói rõ khát vọng phát triển ấy với một tầm mắt nhìn xa trông rộng, 
thực hiện lý tưởng, mục tiêu phát triển bền vững, văn minh, hiện đại: Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trở thành “xã hội ngày càng tiến, vật chất 
ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt”3. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam là 
“phải biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước văn hóa cao”4. 

Ba là, khát vọng đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh, sánh vai với 
các cường quốc năm châu, con người Việt Nam phát triển toàn diện để giữ 
vững nền độc lập, tự do và thụ hưởng hạnh phúc. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.131. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.438. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.92. 
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Thực hiện những mục tiêu vĩ đại, cao quý đó đòi hỏi Đảng lãnh đạo cầm 
quyền phải thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân phải là Nhà nước dân chủ - pháp quyền - nhân 
nghĩa. Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh và nhân tố quyết định cho dân 
tộc phát triển. Cán bộ, đảng viên, công chức phải luôn trung thành, tận tụy 
phục vụ nhân dân, coi đó là trách nhiệm mà cũng là lựa chọn lối sống cao 
thượng. Với Hồ Chí Minh, để thực hiện khát vọng Việt Nam phải ra sức thực 
hiện, thực hành khát vọng về Đảng, về Nhà nước, về mặt trận, về đoàn kết, 
dân chủ, đồng thuận, từ đại đoàn kết toàn dân tộc tới đoàn kết quốc tế, lấy 
đoàn kết trong Đảng làm hạt nhân và tối hệ trọng. 

Di chúc của Người kết tinh mọi khát vọng đó, nổi bật những lời dạy, 
những quan niệm của Người về chủ nghĩa xã hội, về đổi mới mà Đảng phải 
nhận lấy trách nhiệm cao nhất trước sự phát triển của dân tộc và hết lòng 
chăm lo cho quyền, lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. 

3. Thực hiện “khát vọng Việt Nam”, ra sức đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

3.1. Để việc học tập và làm theo Bác trong nhiệm kỳ khóa XIII có kết 
quả, hiệu quả thiết thực, với một chất lượng mới, theo tinh thần đổi mới 
sáng tạo, trước hết cần chú trọng khắc phục những nhược điểm, hạn chế 
từng mắc phải đang tồn tại. Đó là: 

- Cần tránh tách rời tư tưởng với đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 
Sự tách rời này là không đúng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, từ tư tưởng 
đến di sản Hồ Chí Minh. Hạn chế này làm cho không ít các tài liệu học tập, 
tuyên truyền trước đây vừa trùng lặp vừa rườm rà, thiếu khoa học. Với tinh 
thần đổi mới, sáng tạo, cần khắc phục những nhận thức giáo điều và siêu 
hình khi tách rời tư tưởng với đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Cần thấy 
rõ, đây là chỉnh thể không tách rời, muốn “làm theo” Hồ Chí Minh có hiệu 
quả thì trước hết phải “học tập” cho đúng, nhận thức sâu sắc tư tưởng và di 
sản của Người, thấy rõ những đặc trưng, đặc điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh, 
thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.  

- Phải chống bệnh hình thức, phù phiếm, khoa trương, bệnh thành tích, 
xa lạ với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng thực hành 
phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách giản dị, dân chủ, phong cách 
gần dân, vì dân và những ứng xử văn hóa tinh tế của Người.  
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- Là con người hành động, ham chuộng các công việc thực tế và hữu ích 
để phục vụ dân tốt nhất, Hồ Chí Minh còn chủ trương nói ít, làm nhiều, 
nhiều khi không cần nói, cứ để việc làm tự nó toát lên tư tưởng. Do vậy, 
cần nhấn mạnh năm thực hành nổi bật trong cuộc đời của Người: Thực 
hành lý luận trong thực tiễn, thực hành dân chủ, thực hành dân vận, thực 
hành đoàn kết - đại đoàn kết và thực hành đạo đức cách mạng. Từ đó, 
quán triệt và thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, nói đi đôi với 
làm, nhất quán giữa nói và làm, để “dân tin, dân phục, dân yêu” như Người 
từng nhấn mạnh. 

3.2. Đề xuất việc lựa chọn chủ đề trong toàn khóa và trong từng năm của 
nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu các 
chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
hằng năm và toàn khóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Người gắn với giải quyết các nhiệm vụ chính trị, khâu đột phá, ngày 
càng mang lại hiệu quả trong thực tiễn, có thể nghiên cứu và triển khai một số 
chuyên đề sau: 

1) Thực hiện khát vọng Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. 

2) Tăng cường giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng trong toàn 
Đảng, toàn dân: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3) Ra sức thực hành dân chủ, tăng cường đoàn kết, củng cố đồng thuận, 
tạo động lực mạnh mẽ cho khát vọng phát triển Việt Nam theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4) Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển mạnh 
mẽ khoa học - công nghệ - động lực then chốt để thực hiện khát vọng Việt Nam 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

5) Thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí, tham ô, ngăn chặn và 
đẩy lùi tham nhũng để thực hiện thành công đổi mới và phát triển bền vững 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

6) Phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, thực hiện khát 
vọng phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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7) Giải phóng và phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tận 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hệ giá trị cốt lõi của 
phát triển: Độc lập - tự do - hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. 

8) Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng thực sự 
trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

9) Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm 
chỉ đạo thực hiện, được nhân dân ta hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ Đại 
hội XIII, cần tổ chức sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh một cách khoa học, thiết thực, rút ra bài học kinh nghiệm 
để triển khai có hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với việc nghiên cứu, tuyên 
truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần 
vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, 
xây dựng con người mới, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc, cường thịnh. 



 118

PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI,  
PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY 

GS.TS. MẠCH QUANG THẮNG 

Trong toàn bộ di sản tinh thần Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc 
ta, Người chưa từng nhắc đến phương pháp luận trong hệ thống các quan 
điểm, tư tưởng của mình. Đến nay, vẫn còn không ít những quan điểm, nhận 
thức khác nhau về việc có hay không phương pháp luận Hồ Chí Minh. Song, 
đúng như nhận định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi bàn đến vấn đề này 
đã khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống quan điểm có ý 
nghĩa phương pháp luận, trên cơ sở vận dụng và phát triển chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp những nhân tố biện 
chứng trong tư tưởng triết học Việt Nam, phương Đông và rút ra từ cuộc đời 
hoạt động cách mạng, từ việc ứng nhân, xử thế hằng ngày đầy tinh thần 
cách mạng và nhân văn1.  

1. Phương pháp luận Hồ Chí Minh  

Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là một 
nhà tư tưởng. Các trước tác Người để lại cho muôn đời sau đã hội tụ những 
đặc điểm nổi bật, những tiêu chí cơ bản của một nhà tư tưởng, đó là: (1) Có 
được một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề chính 
trị - xã hội đối với một cộng đồng quốc gia - dân tộc hoặc đối với cộng đồng 
quốc tế. (2) Có một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề 
chính trị - xã hội mang tính khoa học, cách mạng, khả thi và có ý nghĩa dẫn 
đường cho xã hội phát triển theo hướng văn minh, tiến bộ. (3) Có sự dấn 

__________ 
 Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
1. Xem Võ Nguyên Giáp: Về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

1993, tr.40. 
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thân vào cuộc sống thực tế để thực thi một cách tích cực nhất, có hiệu quả 
nhất những quan điểm của mình đã nêu ra. (4) Hệ thống quan điểm trên 
thực tế được cộng đồng thừa nhận và tổ chức thực hiện với tư cách là cơ sở tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động1. 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội (năm 1991) và Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã 
khẳng định: lấy tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Điều đó cho 
thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh đã hàm chứa trong đó phương pháp luận dẫn 
dắt, soi đường cho thực tiễn cách mạng Việt Nam. Khẳng định Hồ Chí Minh 
là nhà tư tưởng thì dẫn đến một vấn đề là có phương pháp luận Hồ Chí Minh. 
Phương pháp luận Hồ Chí Minh nằm trong phương pháp luận Mác - Lênin. 
Nếu tách rời hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin 
thì hoàn toàn không đúng về cả lý luận và thực tế. 

Trong mối quan hệ giữa phương pháp luận và những phương pháp chung 
của Hồ Chí Minh thì ranh giới đó chưa rõ ràng. Những vấn đề về phương 
pháp mà Hồ Chí Minh thể hiện nhiều khi chứa đựng cả những vấn đề lý 
luận và thực tiễn kết hợp nhau, khó tách bạch. Những vấn đề thuộc về lý 
luận nhận thức của phương pháp luận lại là những vấn đề của phương pháp 
cụ thể mang tính lý luận hoặc đúc kết thành lý luận. Vì vậy, trong thực tế 
nghiên cứu phương pháp luận và phương pháp Hồ Chí Minh, có thể gọi một 
số nội dung vừa có tính phương pháp luận, vừa là phương pháp.  

Từ sự phân tích trên đây, có thể nêu ra một quan niệm về phương pháp 
luận Hồ Chí Minh như sau: Phương pháp luận Hồ Chí Minh nằm trong 
phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử Mác - Lênin, được hình thành và phát triển qua quá trình hoạt động cách 
mạng của Người. Phương pháp luận đó chỉ đạo các phương pháp suy nghĩ và 
hành động trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Hồ Chí Minh sống và 
hoạt động cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội - giai cấp 
và cuối cùng đi đến giải phóng con người. 

__________ 
1. V.I. Lênin cho rằng: ““Nhà tư tưởng” chỉ xứng đáng với danh hiệu nhà tư tưởng khi 

nào họ đi trước phong trào tự phát, chỉ đường cho nó, khi nào họ biết giải quyết, trước 
những người khác, tất cả các vấn đề lý luận, chính trị, sách lược và các vấn đề về tổ chức mà 
“những yếu tố vật chất” của phong trào húc phải một cách tự phát” (V.I. Lênin: Toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.5, tr.445-446). 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 120

Vậy, phương pháp luận Hồ Chí Minh chủ yếu gồm những nội dung gì và 
vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát 
triển đất nước hiện nay như thế nào?  

2. Vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi 
mới và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay 

Có nhiều nội dung cần vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh trong 
công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, 
chỉ xin nêu lên bốn vấn đề. 

2.1. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 
Một số người cho rằng, Hồ Chí Minh không phải là nhà lý luận mà chỉ là 

người hoạt động thực tiễn có tài. Nhận định này không đúng, vì ở Hồ Chí Minh, 
tư duy và hành động kết hợp một cách nhuần nhuyễn với nhau, lý luận luôn đi 
cùng thực tiễn, trong lý luận có chất thực tiễn đúc kết ở đó và trong thực tiễn có 
sự chỉ đạo của lý luận. Hồ Chí Minh hay nêu lên những cặp chỉnh thể, như học 
đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, lý luận kết hợp với thực tiễn... 

Hồ Chí Minh nêu quan niệm về mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn: 
“Lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc 
tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi 
đem nó chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính.  

Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong 
công việc thực tế. 

Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. 
... Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một 

mắt mờ. 
... Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp 

dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn hàng vạn quyển 
lý luận, nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng 
sách... Thực hành phải nhằm theo lý luận. Lý luận cũng như cái tên (hoặc 
viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc 
bắn lung tung, cũng như không có tên”1. 

Hồ Chí Minh vừa coi trọng lý luận, vừa coi trọng thực tiễn vì thực tiễn 
khái quát nên lý luận và chính lý luận lại chỉ đạo thực tiễn. Đây là vòng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.273-275. 
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xoáy của hai yếu tố luôn luôn bồi bổ, xoắn xuýt tương tác nhau để làm cho 
chúng ngày càng hoàn thiện. Ở Hồ Chí Minh, chúng ta thấy không có sự 
tuyệt đối hóa mặt nào giữa chúng.  

Do đó, đường lối đúng đắn của Đảng bao giờ cũng phản ánh sự kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Vận dụng phương pháp 
luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay 
cần chú ý đặc biệt đến công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát 
triển lý luận để tới lượt nó, lý luận dẫn đường cho công cuộc đổi mới, xây 
dựng và phát triển đất nước. 

2.2. Tính bao quát, có trọng điểm 
Hồ Chí Minh nhìn sự vật và hiện tượng trong một tổng thể vận động với 

những cái chung và cả những cái riêng, những đặc điểm của chúng, trong sự 
vận động cụ thể của điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó và xem xét chúng 
trong xu thế chung. Hồ Chí Minh cũng đặt mọi hoạt động của con người vào 
sự vận động chung của xã hội, đồng thời, con người có tác động tích cực vào 
xã hội để tạo ra sự tiến bộ xã hội. Vì coi tính bao quát là một nguyên tắc tư 
duy và hành động, như là một phương pháp luận, cho nên Hồ Chí Minh xem 
xét cách mạng Việt Nam trong quan hệ tổng thể với cách mạng thế giới. 
Cũng chính vì thế mà Hồ Chí Minh rất ghét căn bệnh địa phương chủ nghĩa, 
cá nhân chủ nghĩa, biệt phái, hẹp hòi, cục bộ và hàng loạt căn bệnh khác 
nữa nói lên sự tách rời cái riêng ra khỏi cái chung. Người coi một con người 
như là một bộ phận trong một cỗ máy khi vận động tương tác nhau. 

Trong khi nhìn bao quát, phương pháp luận Hồ Chí Minh còn chỉ rõ điểm 
nhấn, cái bộ phận nào có tính trọng điểm để hướng hành động một cách tập 
trung ưu tiên vào đó. Trọng điểm này có khi không phải là trọng điểm của cả 
một quá trình dài mà chỉ là trọng điểm của một giai đoạn, một thời kỳ nào 
đó mà thôi. Khi nhìn lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh nhìn thấy trước hết 
là lực lượng lãnh đạo, lực lượng “gốc” là công nông rồi nhìn bao quát cả “đồng 
bào”. Hồ Chí Minh hay có cách nói, cách viết chỉ ra cho mọi người rõ cái 
“gốc”, cái nền tảng của vấn đề, chẳng hạn: cán bộ là cái gốc của mọi công 
việc; huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng; gốc có vững cây mới bền, 
xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân; dân là gốc của nước; đạo đức cách 
mạng là gốc của cây, là nguồn của sông, là cái căn bản của con người, v.v.. 

Với phương pháp luận này, Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn cho những người 
cách mạng giải quyết một cách biện chứng, đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề 
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dân tộc và vấn đề giai cấp ở Việt Nam qua các thời kỳ. Người tìm thấy điểm 
tương đồng, từ đó nhân lên điểm tương đồng và hạn chế điểm khác biệt 
trong các giai cấp, tầng lớp của xã hội Việt Nam để tạo ra lực lượng cách 
mạng làm nên nhiều thắng lợi.  

Với nội dung này, học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh 
trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay đòi hỏi Đảng Cộng sản 
Việt Nam, cả tổ chức và cả từng cán bộ, đảng viên phải: (1) Có tầm nhìn xa 
và sâu về mục tiêu, con đường phát triển. Muốn như vậy thì phải có tầm trí 
tuệ, nghĩa là phải có năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Năng lực này 
không tự nhiên mà có, nó được tích lũy qua quá trình hoạt động của Đảng và 
sự phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực tế. (2) Cần chú 
trọng hơn nữa việc tổng kết quá trình thực thi những nhiệm vụ đã đặt ra, 
chú trọng tìm tòi những quy luật vận động của tình hình, nắm được chiều 
hướng phát triển của sự vật, hiện tượng. Có như thế Đảng mới có những 
quyết sách phù hợp thực tế, có cái nhìn bao quát, không những cho cả một 
thời kỳ dài mà còn cho cả những nhiệm vụ trước mắt trong từng giai đoạn 
nhỏ. Cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận - thực tiễn 
trong nước và thế giới để bổ sung, phát triển và vận dụng giải quyết có hiệu 
quả những vấn đề thực tiễn hiện nay. 

2.3. Luôn luôn giải phóng, đổi mới và phát triển 
Hồ Chí Minh nhìn sự vật và hiện tượng trong một trạng thái vận động 

không ngừng. Đó là một quá trình giải phóng mọi trở lực: trở lực bên ngoài, 
trở lực bên trong, thậm chí trở lực nằm ngay trong mỗi tổ chức của hệ thống 
chính trị, trong mỗi con người, để phát triển bền vững. Theo đó tổ chức chính 
trị - xã hội và con người phải luôn luôn thích nghi với hoàn cảnh, luôn tự đổi 
mới để phát triển. Quá trình phát triển là quá trình phủ định biện chứng cái 
cũ, nhân lên yếu tố mới. Đó cũng là quá trình luôn giải phóng, giải phóng 
mọi sự ràng buộc lạc hậu để bắt kịp những điều tiến bộ. 

Từ sớm, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, Hồ Chí Minh 
đã không ít lần tuyên bố chính sách “mở cửa và hợp tác”1, tức là có ý thức 
chủ động đổi mới và phát triển. Trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc năm 1946, 
Hồ Chí Minh nêu: “Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác 
kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc”; “Nước Việt Nam sẵn 
sàng ký kết với các lực lượng hải quân, lục quân trong khuôn khổ của 
__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.523. 
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Liên hợp quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp ước liên 
quan đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân”1. 

Quan điểm đổi mới, mở cửa và hợp tác để phát triển trên đây được đặt ra 
từ rất sớm và có tính nhất quán ở Hồ Chí Minh. Phát triển là một quá trình 
tiếp nhận cái mới, cái tiến bộ và luôn luôn sửa đổi bản thân mình, biết kế 
thừa những yếu tố tiến bộ đã và đang có. Cũng trên tinh thần đó, đối với 
công tác xây dựng Đảng, Người thể hiện quan điểm: Đảng Cộng sản Việt 
Nam phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân mình, coi đó là quy 
luật tồn tại và phát triển của bản thân Đảng. 

Việt Nam đang tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong 
điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, thế giới có những biến chuyển nhanh 
chóng, khó lường, phức tạp, vừa có những thời cơ để phát triển, vừa có 
những thách thức, nguy cơ. Đổi mới, giải phóng và phát triển, theo phương 
pháp luận Hồ Chí Minh phải bảo đảm cho thế chân vạc của đất nước thật 
vững, đó là: 1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 2) Chủ 
nghĩa xã hội; 3) Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Tiếp cận mục tiêu phát triển đất nước - theo phương pháp luận Hồ Chí Minh, 
là sự phát triển bền vững, không chỉ là tăng trưởng kinh tế. Đổi mới, giải 
phóng và phát triển phải gắn với giữ vững chủ quyền, không chỉ là lãnh thổ 
mà còn bao hàm cả nhận thức, đường lối, quan điểm về chủ quyền, không bị 
sức ép hay lệ thuộc bên ngoài. Đây cũng là điểm cần chú ý vận dụng phương 
pháp luận Hồ Chí Minh.   

2.4. Mọi suy nghĩ, hành động đều thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn 
Việc phát hiện vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân không phải đầu 

tiên bởi những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học và ở Việt Nam cũng 
không phải Hồ Chí Minh là người đầu tiên. Chỉ có điều các nhà sáng lập chủ 
nghĩa xã hội khoa học và Hồ Chí Minh thấy rõ hơn vai trò và sức mạnh đó, 
coi đó là động lực của sự phát triển hướng tới giải phóng triệt để cho con 
người theo chủ nghĩa nhân văn mácxít. Cho nên vấn đề có tính phương pháp 
luận Hồ Chí Minh là ở chỗ, mọi suy nghĩ và hành động, mọi lúc, mọi nơi, 
người cách mạng đều phải hướng tới mục tiêu giải phóng đó. Mọi công cuộc 
giải phóng trước đó, như giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng 
giai cấp, đều chỉ là mục tiêu của từng chặng đường, chỉ có con người được 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.523. 
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giải phóng toàn diện, được ngự trị ở vương quốc tất yếu của tự do, thì đó mới 
thực sự là mục tiêu cuối cùng và cao cả nhất. 

Chính vì thế, thước đo duy nhất cho hiệu quả tư duy và hành động của 
người cách mạng, của tổ chức cách mạng Việt Nam là ở chỗ đưa lại quyền lợi 
chính đáng cho nhân dân. Mọi suy nghĩ và hành động trái với lợi ích đó đều 
là những yếu tố có tính chất đi ngược lại với nguyên tắc phương pháp luận 
Hồ Chí Minh. 

Nội dung phương pháp luận này của Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cho 
cách mạng Việt Nam hiện nay cần vận dụng là: 

(1) Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xã hội xã hội 
chủ nghĩa chính là một xã hội đi tới giải phóng con người. Mọi suy nghĩ và 
hành động hiện nay làm tổn hại tới mục tiêu và con đường đó đều trái với 
phương pháp luận Hồ Chí Minh.  

(2) Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cho trình độ lãnh đạo 
của Đảng cũng như hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.  

(3) Đảng và hệ thống chính trị nói chung cũng như cán bộ, đảng viên 
phải làm cho nhân dân giác ngộ cách mạng, nhận thức được mục đích của 
Đảng, của nhân dân, của Tổ quốc là một. Sự nghiệp giải phóng con người do 
chính bản thân con người gánh lấy, nhưng hệ thống chính trị do Đảng lãnh 
đạo, phải là tổ chức luôn luôn tiên phong dẫn lối đưa đường. Đảng phải là tổ 
chức tiêu biểu cho “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta”1.  

(4) Lấy dân làm gốc, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
là nguyên tắc sống còn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. 

(5) Muốn bồi đắp, thấm đượm chủ nghĩa nhân văn, trước hết, tổ chức 
Đảng, cán bộ, đảng viên phải làm gương trong cuộc sống, trong mọi lĩnh vực 
công tác. Phải hy sinh cho lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng, của 
nhân dân. Gương sáng của cán bộ, đảng viên vô cùng quan trọng đối với giáo 
dục con người, là hệ quy chiếu cho mọi suy nghĩ và hành động hướng tới chủ 
nghĩa nhân văn. Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công 
việc”2, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”3; 
“lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên 
ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục 

__________ 
1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.34, tr.122. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 280. 
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chủ nghĩa Mác - Lênin thiết thực nhất”1. Cũng như vậy, “lấy gương người 
tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt 
nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con 
người mới, cuộc sống mới”2.  

Học tập và làm theo những vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh, cần 
thiết phải có tâm thế chủ động, tích cực; hiểu đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, 
trong đó có nội dung phương pháp luận để thực hiện cho phù hợp. Những nội 
dung phương pháp luận Hồ Chí Minh cần được vận dụng sát hơn nữa để 
hiện thực hóa khát vọng Việt Nam, bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam phải xứng 
đáng là đội tiên phong và đại diện lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và toàn dân tộc, đáp ứng mong mỏi của Người trong Di chúc: “Toàn 
Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới”3. 
 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.558. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.624. 
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ĐÚC KẾT GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VẬN DỤNG  

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

PGS.TS. BÙI ĐÌNH PHONG* 

Nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho thấy một tập đại 
thành trong nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh, khẳng định tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị, vạch đường đổi mới, soi sáng 
tương lai. Chỉ thị số 05-CT/TW đã được triển khai trong 5 năm với các chủ 
đề khác nhau, đem lại nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng. Trong 
nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc bổ sung, phát triển nội dung và đổi 
mới cách thức thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải đúc kết, khẳng 
định những giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
để vận dụng có hiệu quả trong tình hình hiện nay.  

1. Đúc kết giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng trong giai 
đoạn hiện nay 

Thứ nhất, giá trị “cốt”, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng. 

Cần phải khẳng định, thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, phải nhận thức có chất lượng, khoa 
học rằng: Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin 

__________ 
* Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
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phù hợp với thực tế Việt Nam nên chúng ta đã giành được những thắng lợi 
to lớn. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa cách 
mạng và khoa học nhất; là cái vũ khí không gì thay thế được. Công cuộc đổi 
mới phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “làm cốt”, làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Cần phải thấu triệt 
phương pháp học tập lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học tập cái 
tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình. Tuân thủ 
nguyên tắc lý luận liên hệ với thực tế, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là phải biết vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề cụ 
thể trong sự nghiệp đổi mới. Lời dạy của Hồ Chí Minh “Chủ nghĩa Mác - Lênin 
là kim chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh thánh”1, là định hướng 
quan trọng trong học tập, nghiên cứu lý luận trong tình hình hiện nay. 

Thứ hai, giá trị về mục tiêu và con đường cách mạng. 
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc đi tới và 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, nước mất độc lập thì dân 
nô lệ, nên phải giành cho kỳ được độc lập dân tộc. Không có độc lập dân tộc 
sẽ không có gì hết. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải theo con đường 
cách mạng vô sản thì mới thành công, tức là độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa 
xã hội. Có được độc lập rồi thì phải đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.  

Tuy nhiên, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do 
thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hạnh phúc là hạt ngọc lung linh của 
chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy chủ nghĩa xã hội là 
thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Đây chính là mối quan hệ, sự gắn 
quyện vào nhau giữa dân tộc và giai cấp theo bản chất và lập trường của 
giai cấp công nhân. 

Cống hiến vĩ đại nhất, cũng là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin sáng 
tạo nhất của Hồ Chí Minh là giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Điều này đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một 
thế kỷ qua minh chứng hoàn toàn đúng đắn. Trong tình hình hiện nay,  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.120. 
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phải tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết có hiệu quả mối 
quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp phù hợp với hoàn cảnh đất 
nước. Phải “phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả 
hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc 
tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”1.  

 Di sản Hồ Chí Minh cho thấy độc lập dân tộc là mục tiêu trước hết, là cơ 
sở, tiền đề để đi tới chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, con 
đường bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, đưa đất nước phát triển phồn vinh, 
hạnh phúc. Tinh thần, lập trường, quan điểm Hồ Chí Minh cho thấy, không 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất 
nước thì không thể tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công. Trong đấu 
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 
phải tích cực xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, tạo động 
lực tinh thần và vật chất bảo vệ đất nước. Phải phát huy mạnh mẽ mọi 
nguồn lực, tiềm năng, gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, trong xây dựng có bảo vệ, trong bảo vệ có xây dựng, bảo đảm lợi ích tối 
cao của quốc gia - dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”. Phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì mới có điều kiện để thực hiện được 
khát vọng Việt Nam, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, 
bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong 
muốn của Bác Hồ. 

Thứ ba, giá trị về dân và đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Hệ giá trị về dân bao gồm: (1) Dân rất tốt. Họ anh hùng, dũng cảm, hăng 

hái, cần cù, khôn khéo, trí tuệ, thông minh, sáng kiến, luôn luôn trung 
thành với Đảng; (2) Dân là chủ, là gốc, địa vị cao nhất là dân, “tiếng dân 
chính là truyền lại ý trời”2; (3) Dân chúng nhiều tai mắt, cái gì họ cũng nghe 
cũng thấy. Họ so sánh đúng, giải quyết đúng, gọn gàng, hợp lý, công minh. 
Họ biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết; (4) Dân chúng chứa đựng 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,  

Sđd, tr.147. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.97. 
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một xung lực mạnh mẽ vô cùng tận gồm tài, sức, lực lượng, quyền, trí, lòng 
dân; (5) Nhân dân được hưởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần; (6) Dân 
chúng có trách nhiệm trong cách mạng, kháng chiến, đổi mới, xây dựng đất 
nước, làm nên những thắng lợi lịch sử; (7) Dân tổ chức nên nhà nước; có 
quyền và khả năng sửa chữa nghị quyết, cán bộ và tổ chức của ta; (8) Hạnh 
phúc và sự hài lòng của người dân là thước đo năng lực lãnh đạo - cầm 
quyền của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phẩm chất đạo đức, trí tuệ 
của cán bộ. 

Vận dụng hệ giá trị về dân trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định nhân dân là trung tâm, là 
chủ thể của công cuộc đổi mới. Họ phải được thụ hưởng thành quả của đổi 
mới. Sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh 
giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.  

Đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị một chữ “đồng”. Theo Hồ Chí Minh, 
trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân và kẻ 
thù chỉ sợ dân ta đoàn kết. Đoàn kết của ta không chỉ rộng rãi mà còn lâu 
dài; là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta. Nhờ tín tâm, quyết tâm, 
đồng tâm, đoàn kết muôn người như một mà chúng ta thắng lợi. Thành công 
của cách mạng tỷ lệ thuận với chuỗi giá trị của đoàn kết: đoàn kết trong 
Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Càng 
đoàn kết, đại đoàn kết, càng thành công, đại thành công.  

Hiện nay, đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của 
Đảng được xác định là đường lối chiến lược của sự nghiệp đổi mới, là động 
lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn đoàn kết 
thành sức mạnh thật sự phải lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng. Phải dựa trên lợi ích chung của 
quốc gia - dân tộc, khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, nhân ái, khoan 
dung, tôn trọng những điểm khác biệt. Phải giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích, 
bảo đảm ai cũng được hưởng thành quả đổi mới. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh làm chỗ dựa thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. 
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Thứ tư, giá trị về Đảng và Nhà nước. 
Giá trị về sự lãnh đạo của Đảng. Cách mạng trước hết phải có Đảng. Đảng 

có vững cách mạng mới thành công. Vai trò của Đảng vừa là nhân tố hàng 
đầu quyết định thắng lợi của cách mạng vừa đem lại một chất mới, trình độ 
mới cho sự phát triển, trường tồn của đất nước. 

Giá trị về đảng cầm quyền. Giá trị này tập trung ở việc xử lý mối quan 
hệ giữa Đảng với dân. Nhân dân trao sứ mệnh cầm quyền cho Đảng. Đảng 
cầm quyền nhưng dân là gốc, là chủ. Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng nhân dân. Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn 
bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân 
dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất 
khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và 
của Đảng. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền: 
sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, 
đảng viên. 

Về mối quan hệ giữa quyền lực và đạo đức. Lý luận và thực tiễn cho thấy 
quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt đối. Muốn 
chống sự tha hóa quyền lực, cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng đạo đức và 
Đảng phải đan cái lồng cơ chế để kiểm soát quyền lực, đặc biệt là lồng cơ chế 
dân chủ. Phải ghi tạc vào đầu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ các 
cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to 
hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, 
có dịp “dĩ công vi tư””1. Trong Di chúc - quốc bảo xây dựng đất nước theo tinh 
thần đổi mới, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”2. 
Người chỉ rõ kế hoạch xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn 
trước chiến tranh là công việc to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang: 
“Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra 
những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.127. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.611-612. 
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này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực 
lượng vĩ đại của toàn dân”1. 

Giá trị về nhà nước: Nước ta là nước Dân chủ Cộng hòa. Nhà nước của 
dân (quyền của dân), nhà nước do dân (dân tổ chức và lực lượng), nhà nước 
vì dân (dân hưởng lợi ích). Chính phủ là công bộc của dân. Nhà nước dân chủ 
chú trọng pháp quyền và đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, chuyên nghiệp, 
vừa “hồng” vừa “chuyên”. Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân kết hợp 
“đức trị” với “pháp trị” theo tinh thần giáo dục là chính, nhưng pháp luật 
phải nghiêm, thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị 
nào và làm nghề nghiệp gì. 

Hiện nay, từ giá trị của nhà nước dân chủ cộng hòa, tập trung xây dựng 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo. Tinh thần cơ bản là tiến hành đồng bộ 
cả lập pháp, hành pháp, tư pháp; thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên 
tắc pháp quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kết hợp chặt chẽ “xây” 
và “chống”. 

Thứ năm, giá trị văn hóa và con người. 
Với tư cách là nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam mang tầm vóc nhân 

loại, Hồ Chí Minh để lại hệ giá trị toàn diện về văn hóa, thấm nhuần tinh 
thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, hướng đến chân - thiện - 
mỹ. Văn hóa là một mặt trận, nền tảng vững chắc của xã hội, sức mạnh 
nội sinh, soi đường cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc 
lập, tự cường, tự chủ, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc. 

Hồ Chí Minh xây dựng hệ giá trị toàn diện của con người Việt Nam với 
tư cách vừa là chủ thể vừa là khách thể của văn hóa, gồm đức, trí, thể, mỹ, 
nói ngắn gọn vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó là những con người yêu nước, có 
trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật, dám xả thân vì độc 
lập - tự do - hạnh phúc, có khát vọng xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng, 
to đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu. Giá trị văn hóa - con người 
vẹn nguyên giá trị, soi sáng đổi mới, hướng tới tương lai. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.617. 
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2. Đúc kết giá trị đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng trong giai 
đoạn hiện nay 

Thứ nhất, giá trị về vai trò của đạo đức cách mạng.  
Giải phóng dân tộc hay đổi mới, phát triển đất nước đều phải thấu triệt 

tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng cần đạo đức, con người cần đạo đức, cán 
bộ, đảng viên lại càng phải có đạo đức. Không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đạo đức có vai trò như gốc của cây, 
nguồn của sông, sức mạnh của con người gánh nặng đường xa. Trước đây 
cũng như hiện nay, thiếu một đức thì không thành người. Người đảng viên - 
tuy đại biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc - nhưng vẫn trên 
cái nền “làm người”; đổ vỡ tư cách làm người, thiếu nhân tính là đổ vỡ tất cả. 
Cán bộ, đảng viên cũng là người. Song đã hiểu biết, tình nguyện vào Đảng vì 
dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những 
tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một đảng viên, một cán 
bộ, sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân. 

Hơn lúc nào hết, hiện nay phải nhận thức thấu đáo rằng cùng với kinh tế 
và xã hội, đạo đức là một thước đo, tiêu chí quan trọng của chủ nghĩa xã hội. 
Những gì trái với đạo đức cách mạng là trở lực trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cần phải quét sạch. Đạo đức cách mạng cũng là liều thuốc để 
chống bệnh công thần, tự cao tự đại; đồng thời nó giúp người cách mạng vượt 
qua gian khổ, hy sinh. Không những thế, có đạo đức thì có thể học tập để 
dần dần có tài năng; ngược lại, có tài năng mà không có đạo đức thì tài năng 
dễ mai một, thậm chí thành công cụ của cái bậy, cái ác, dễ bị dùng vào 
những việc xấu xa, gây tác hại lớn cho cách mạng. 

Thứ hai, giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng. 
Hệ thống phẩm chất đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ 

mật thiết, trở thành chuẩn mực, mang giá trị trường tồn. Tuy nhiên cần 
phải xác định giá trị đạo đức cốt lõi. Theo Hồ Chí Minh, nhận thức và rèn 
luyện đạo đức cách mạng, trước hết người cán bộ, đảng viên phải có lòng vì 
Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào, từ đó sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Có chí 
công vô tư thì lòng dạ mới trong trẻo, đầu óc mới sáng suốt để làm những 
việc ích nước, lợi dân như cần, kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, trí, dũng. 
Như vậy, giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng là chí công vô tư, tức là nêu 
cao chủ nghĩa tập thể, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, 
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trước hết, suốt đời làm người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, trừ bỏ 
chủ nghĩa cá nhân. 

Thứ ba, giá trị thực hành đạo đức.  
Quan trọng nhất trong thực hành đạo đức cách mạng là nêu gương, nói 

đi đôi với làm, nói là làm, nói ít làm nhiều, đem lại hiệu quả thiết thực. Mỗi 
cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 
cán bộ cấp chiến lược phải là những tấm gương sáng, đi trước, nói được làm 
được, khắc vào tim chứ không phải viết lên trán chữ “cộng sản”. Bởi vì, một 
tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Quần 
chúng chỉ quý trọng những người có tư cách đạo đức, lời nói thống nhất với 
hành động vì dân, vì nước. 

3. Đúc kết giá trị phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng trong giai 
đoạn hiện nay 

Thứ nhất, giá trị về phong cách tư duy. 
Trong phong cách, hàng đầu và xuyên suốt là phong cách tư duy. Giá trị 

lớn nhất, đặc sắc nhất là xuất phát từ thực tế, tư duy phải có tinh thần độc 
lập, tự chủ, sáng tạo, luôn luôn đổi mới, mở rộng tư duy trên cơ sở nghiên 
cứu mọi tư tưởng, học thuyết đã có và hướng tầm nhìn ra thế giới. Phải thấm 
nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh: “Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu 
hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có 
thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một 
cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ chín chắn”1. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải biết 
rằng tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của 
ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta không tỉnh táo kiểm 
điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, 
nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế, ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo 
nhanh nhẹn hơn vượt đi trước”2. 

Thứ hai, giá trị phong cách làm việc quần chúng, dân chủ, khoa học. 
Về giá trị phong cách làm việc quần chúng. Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng 

viên cần phải hiểu thấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là phụng sự nhân 
dân, tức là làm đày tớ cho dân. Nói cách khác, phải thực hành nguyên tắc: 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.98-99. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.28. 
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“Theo đúng đường lối nhân dân” với 6 điều: đặt lợi ích của nhân dân lên trên 
hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích 
cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân 
dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; 
tự mình làm gương mẫu Cần, Kiệm, Liêm, Chính để nhân dân noi theo. 

Gắn với và trong phong cách làm việc quần chúng, nổi lên giá trị phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, nghĩa là thực hành dân chủ đối với quần 
chúng. Hạt nhân của giá trị thực hành dân chủ với quần chúng là bàn luận 
dân chủ, làm cho người dân dám nói, dám làm, có quyền làm, có quyền nói, 
dám phê bình cán bộ, đảng viên, chính quyền và Đảng. Dân chủ là dựa vào 
lực lượng của quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân là một khía cạnh của dân vận khéo. Giá trị phong 
cách dân vận của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay là “đúng” và “khéo”. 
Để làm được điều đó, phải nắm vững và hành động theo quy luật dân vận: óc 
nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. 

Về giá trị phong cách làm việc dân chủ. Cần thực hành tốt phong cách 
lãnh đạo dân chủ. Lãnh đạo dân chủ là phát huy dân chủ trong nội bộ đảng; 
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tự phê bình và phê bình; 
bàn luận dân chủ. Dám cãi, dám phê bình Đảng, Chính phủ và cán bộ cấp 
trên, “khiến cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”1 là những giá trị dân chủ 
lớn cần được khai thác, phát huy, vận dụng sáng tạo trong tình hình hiện 
nay. Chỉ có như vậy mới tạo ra được sự đột phá, tiếp cận gần với chân lý, tạo 
sức mạnh, động lực trong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Giá trị khoa học trong phong cách làm việc. Làm việc khoa học là phải cụ 
thể, đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu, nắm người, nắm việc, hiểu thấu từ 
gần đến xa, từ hẹp đến rộng, từ chi tiết nhỏ đến những vấn đề lớn của đất 
nước và thế giới. Làm việc phải có chương trình, kế hoạch, nhưng phải phù 
hợp với hoàn cảnh, điều kiện, tình hình thực tế, năng lực cán bộ; kế hoạch 
phải gắn với biện pháp và quyết tâm. Phải kịp thời, thiết thực, toàn diện 
nhưng có trọng điểm, điển hình, cụ thể. Phải xuất phát từ chỗ gốc, coi trọng 
ý kiến và so sánh kinh nghiệm của dân chúng, có quần chúng giúp sức, 
chống quan liêu. Công tác cán bộ cũng phải chứa đựng giá trị khoa học. Xem 
xét, đánh giá, sử dụng cán bộ phải tỉnh táo, khách quan, tinh tường, dựa vào 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.319. 
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quần chúng. “Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán 
bộ tốt”1.  

Làm việc khoa học là phải kiểm tra, vì lãnh đạo mà không kiểm tra, coi 
như không lãnh đạo. Phải xem xét nghị quyết, chỉ thị của mình đã thi hành 
thế nào, nếu không chỉ là lời nói suông, hại đến lòng tin của dân. Cuối cùng 
là sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra bài học thành công và chưa 
thành công hoặc thất bại cho giai đoạn tiếp theo. 

Trong khung khổ bài viết, nội dung trên đây mới chỉ là đúc kết bước đầu 
những giá trị lớn, trường tồn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
để làm căn cứ khoa học, định hướng nội dung triển khai tiếp tục học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII 
của Đảng. 

 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.319. 
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GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG HỆ GIÁ TRỊ  
HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  

ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY 

ĐỖ VĂN BA* 

Dù rất khiêm tốn, chúng ta vẫn tự hào khẳng định: nhân dân Việt Nam 
và loài người tiến bộ đời đời ghi nhớ công lao và sự nghiệp của Chủ tịch  
Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, cùng với 
hệ giá trị Hồ Chí Minh đồ sộ. Trong hệ thống giá trị Hồ Chí Minh để lại, có 
nhiều giá trị toàn cầu mà chúng ta cần nghiên cứu và phát huy vào cuộc 
sống đương đại. Bài viết này chỉ xin bàn một số giá trị cốt lõi trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc xoá bỏ chế độ thuộc địa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

1. Lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân, thức tỉnh các dân tộc 
thuộc địa 

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi qua các 
châu lục Á, Âu, Phi và khu vực Mỹ Latinh và gần 30 nước khác nhau. Khi 
đặt chân đến các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy ở các nước đó 
cùng có chung một cảnh ngộ giống nhau, chỉ có hai loại người: đa số nhân 
dân lao động sống vô cùng cực khổ, bị áp bức bóc lột, mất hết các quyền của 
con người. Còn số ít, đế quốc thực dân thì cuộc sống xa hoa. Ở các nước thuộc 
địa đều có đặc trưng cơ bản là bị chủ nghĩa thực dân đế quốc xâm lược, tước 
đoạt làm mất quyền độc lập của dân tộc và mất quyền tự do của nhân dân. 
Khi tới các nước tư bản “tự xưng là văn minh” thì ở đó cũng chỉ có hai hạng 
người: đa số giai cấp công nhân, nhân dân lao động bị áp bức bóc lột, cuộc 

__________ 
* Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
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sống khổ cực, còn số ít giai cấp tư sản sống xa hoa thừa thãi. Từ đây, 
Nguyễn Ái Quốc đã từng bước hình thành tình cảm, tình thương, trở thành 
quyết tâm tìm một con đường giúp các dân tộc thuộc địa đấu tranh giải phóng 
dân tộc và nhân dân lao động bị áp bức. 

Năm 1920, bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã quyết 
định đi theo Lênin và Quốc tế thứ III (Quốc tế Cộng sản), tham gia sáng lập 
Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Trên lập 
trường của một người yêu nước gắn với lập trường của một người vô sản, 
Nguyễn Ái Quốc đã có quyết định quan trọng là chọn con đường giải phóng 
dân tộc thuộc địa theo quỹ đạo cách mạng vô sản. Việc làm đầu tiên là Người 
lên án, tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và thức tỉnh các dân tộc 
thuộc địa đứng lên giải phóng dân tộc và giải phóng chính họ.  

Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng báo chí Pháp để đăng nhiều bài tấn công vào 
chủ nghĩa thực dân (hơn 60 bài đăng trên các báo Nhân đạo, tạp chí Cộng 
sản, 30 bài đăng báo Người cùng khổ); sau đó tập hợp các bài báo đã đăng ở 
Pháp và viết thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được Hội Liên 
hiệp thuộc địa xuất bản năm 1925. Giá trị của Bản án chế độ thực dân Pháp 
không dừng lại ở tố cáo, lên án, mà thông qua vạch trần tội ác của chủ nghĩa 
thực dân, tác giả gây sự phẫn nộ, bất bình để từ đó kêu gọi “nô lệ thức tỉnh” 
và chỉ ra đường lối đấu tranh cho họ; gợi mở phương hướng để các dân tộc 
thuộc địa tham khảo, chọn con đường phát triển của mình. Trong tuyên 
ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tháng 
6/1921, Người khẳng định vai trò to lớn của người dân các nước thuộc địa 
trong việc chủ động tự giải phóng: “công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể 
thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”1.  

Qua đó, phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa và nhân loại biết đến 
Nguyễn Ái Quốc như một vị quan toà thay mặt nhân dân bị áp bức và các 
dân tộc thuộc địa luận tội, kết tội và sau này, lịch sử còn chứng kiến chính 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cũng là người thực thi thắng lợi bản án cáo 
chung chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam mở đầu sự sụp đổ hệ thống 
thuộc địa toàn cầu. Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ phong trào giải phóng 
dân tộc không chỉ của Việt Nam mà của cả các dân tộc thuộc địa. Đúng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.138. 
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như khẳng định của đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Tổng Bí thư Đảng Nhân 
dân Cách mạng Lào: “Công lao to lớn của Hồ Chí Minh đối với phong trào 
giải phóng dân tộc là đã quan tâm sâu sắc và hết lòng ủng hộ cuộc đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, Người đã tổ chức 
ra Hội Liên hiệp thuộc địa, người viết Bản án chế độ thực dân Pháp trong 
lúc chúng đang hưng thịnh và cũng chính Người đã động viên tổ chức 
nhân dân Việt Nam; nhân dân Lào, nhân dân Campuchia cùng với các dân 
tộc bị thực dân đế quốc áp bức thi hành thắng lợi bản án đó, làm sụp đổ 
chế độ thực dân cũ và tan rã chế độ thực dân mới. Đó là sự cống hiến của 
Người đối với dân tộc và nhân loại. Vì vậy đối với phong trào giải phóng 
dân tộc, Người vừa là người dẫn đường chỉ lối, vừa là người bạn chiến đấu 
thủy chung”1.  

2. Sáng lập và hoạt động trong các tổ chức quốc tế nhằm đoàn 
kết và ủng hộ các dân tộc thuộc địa và cách mạng thuộc địa 

a) Sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và Hội Liên hiệp thuộc địa 
Ngày 30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III 

(Quốc tế Cộng sản) và tán thành tách khỏi Đảng Xã hội Pháp để thành lập 
Đảng Cộng sản Pháp. Tại Đại hội I và Đại hội II của Đảng Cộng sản Pháp, 
Người đề xuất thành lập Ban Nghiên cứu thuộc địa để hoạt động thiết thực 
giúp đỡ các dân tộc thuộc địa Pháp đấu tranh đòi tự do giải phóng. Người 
được cử làm Trưởng Tiểu ban Đông Dương trong Ban Nghiên cứu thuộc 
địa. Tại Đại hội II, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị thông qua lời kêu gọi: 
“Những người bị bóc lột thuộc mọi nòi giống, chúng ta hãy đoàn kết lại và 
đấu tranh chống áp bức”2.  

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa - 
tổ chức Liên minh của các dân tộc bị áp bức xuất hiện đầu tiên trong lịch sử; 
lại ra đời tại chính thủ đô của chủ nghĩa thực dân đó; và do Nguyễn Ái Quốc 
sáng lập. Tuyên ngôn của Hội khẳng định mục đích thành lập hội là để tập 
hợp, đoàn kết và giúp đỡ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giải phóng họ; kêu 

__________ 
1. Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, tr.323-324. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.458. 
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gọi mọi người dân thuộc địa sống trên đất Pháp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, 
bênh vực quyền lợi của nhân dân nước mình.  

Khi sáng lập báo Người cùng khổ (Le Paria), cơ quan ngôn luận của Hội 
Liên hiệp thuộc địa, ngay ở số đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc đã cho đăng tôn chỉ 
mục đích của báo là tố cáo bóc lột áp bức và kêu gọi đoàn kết đấu tranh 
nhằm giải phóng người bị áp bức, góp phần chuẩn bị tốt cho phong trào 
cách mạng thuộc địa phát triển. Le Paria còn góp phần truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và một số nước thuộc địa khác, thức tỉnh 
các dân tộc bị áp bức đứng dậy đấu tranh đòi giải phóng.  

Đánh giá sáu năm Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Pháp, M.C. Blôngcua 
đã khẳng định: “Nhờ thiên tài trí tuệ và nghị lực phi thường của mình, 
Nguyễn Ái Quốc đã vượt lên giới hạn của chủ nghĩa yêu nước truyền thống 
đoàn kết các dân tộc bị áp bức, không phân biệt màu da, dưới ngọn cờ của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, hình thành được một tổ chức mang tính mặt trận 
của nhân dân các nước thuộc địa đứng lên chống lại đế quốc. Các nhà hoạt động 
chính trị ở các nước thuộc địa của đế quốc Pháp thừa nhận Nguyễn Ái Quốc là 
người đồng chí thân thiết và tin cậy của mình, là người đã dẫn đầu cuộc đấu 
tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa”1. 

b) Tham dự và tranh thủ Đại hội V Quốc tế Cộng sản 
Vấn đề thuộc địa và cách mạng thuộc địa đã được Nguyễn Ái Quốc đặt ra 

tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản. Tại đây, Người đã phát biểu về vai trò của 
thuộc địa và đề nghị Quốc tế Cộng sản cần quan tâm tới thuộc địa. Người 
cho rằng: “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh 
của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh 
giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa”2. Người nhắc lại quan điểm của V.I. Lênin: 
“Cách mạng ở phương Tây muốn thắng lợi thì nó phải liên hệ chặt chẽ với 
phong trào giải phóng chống chủ nghĩa đế quốc ở các nước thuộc địa và các 
nước bị nô dịch”3. Người kêu gọi: “Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ 
chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ con đường 
đi tới cách mạng và giải phóng”4. 

__________ 
1. Bác Hồ ở Pháp, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1970, tr.48. 
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.295, 299, 311. 
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Nội dung những bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V rất thiết 
thực, tác động rất lớn tới thuộc địa và cách mạng thuộc địa. Những yêu cầu 
mà Nguyễn Ái Quốc đặt ra với Quốc tế Cộng sản là phải giúp đỡ các thuộc 
địa là những nội dung chiến lược quan trọng về đường lối; về lãnh đạo và về 
lực lượng cách mạng cho phong trào cách mạng thuộc địa phát triển thuận 
lợi. Đó là những đóng góp lớn lao mang tầm thời đại của Nguyễn Ái Quốc với 
thuộc địa và cách mạng thuộc địa.  

Nhà bác học nổi tiếng người Anh B. Rútxen khẳng định: “Sự nghiệp vô tư 
và quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập và thống nhất của 
Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ nay đã làm cho Người trở thành không 
những là người cha của dân tộc mà còn là nhà kiến trúc sư nổi tiếng của thế 
giới đã thoát khỏi chủ nghĩa thực dân”1. 

c) Sáng lập và hoạt động trong Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở 
phương Đông 

Những năm hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, với tư cách là một người 
chiến sĩ quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã cùng với các đồng chí Trung Quốc, 
Ấn Độ, Triều Tiên, Miến Điện tích cực vận động thành lập Hội Liên hiệp các 
dân tộc bị áp bức ở phương Đông (7/1925) với mục đích đoàn kết các dân tộc 
nhỏ yếu bị áp bức trong một tổ chức cách mạng vì mục tiêu giải phóng đất 
nước khỏi ách thực dân, đưa các dân tộc bị nô lệ vào con đường ấm no, hạnh 
phúc. Nguyễn Ái Quốc đã thảo bản tuyên ngôn tuyên bố ủng hộ công nhân 
bãi công ở Anh, ủng hộ phong trào cách mạng ở Xyri, Marốc, Triều Tiên và 
Việt Nam; kêu gọi các nước và đoàn thể nhập hội liên hiệp của chúng ta đấu 
tranh đến cùng với bọn đế quốc.  

Hưởng ứng tuyên bố của Hội, nhiều người cách mạng Việt Nam, Triều 
Tiên, Ấn Độ, Miến Điện đang hoạt động ở Quảng Châu đã lần lượt thành lập 
các chi bộ thuộc hiệp hội. Một số đoàn thể cách mạng ở Trung Quốc cũng tích 
cực tham gia. Phong trào cách mạng của các nước trong khu vực phát triển 
sôi nổi, nhất là phong trào công nhân ở Thượng Hải, Trung Quốc.  

Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập và hoạt động trong 
những tổ chức quốc tế nhằm ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ các dân tộc thuộc địa 

__________ 
1. Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Sđd, tr.411. 
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và phong trào giải phóng dân tộc phát triển, có ý nghĩa dân tộc và quốc tế 
rất sâu sắc. Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của cách mạng giải phóng dân 
tộc Việt Nam vừa là lãnh tụ của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc 
thế giới. Đúng như đồng chí G. Macse khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một trong những nhân vật vĩ đại của thời kỳ quang vinh trong những năm 
đầu tiên của Quốc tế thứ III... là một trong những chiến sĩ tiên phong của 
chủ nghĩa cộng sản, một trong những người đã tổ chức và phát triển phong 
trào cách mạng trong khắp năm châu bốn bể”1. 

3. Tìm con đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam giải phóng 
dân tộc, mở đầu sự tan rã của hệ thống thuộc địa 

Để đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam tới đích thắng lợi, 
Nguyễn Ái Quốc đã có cả một quá trình tìm tòi, khảo sát kỹ lưỡng và quyết 
định chọn một con đường cứu nước giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam.  

 Với khát vọng nước độc lập, dân tự do, Nguyễn Ái Quốc “ra nước ngoài, 
xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào chúng 
ta”. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã đi nhiều nước ở các châu 
lục khác nhau, khảo sát kỹ lưỡng những cuộc cách mạng điển hình đã diễn ra 
trong lịch sử nhân loại như Cách mạng Mỹ (1776), Cách mạng Pháp (1789) và 
Cách mạng Tháng Mười Nga (1917). Đến khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, 
Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy lý luận và phương pháp khoa học cho nhận thức 
và hành động đúng đắn. Với tư duy độc lập sáng tạo khi vận dụng các nguyên 
lý phổ biến của Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc luôn xuất phát từ thực tiễn Việt 
Nam và thời đại để áp dụng lý luận cho phù hợp.  

Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trước hết là từ học 
thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa. Theo Lênin và Quốc tế III thì 
trong thời đại cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng giai cấp ở chính 
quốc và cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phải liên hệ chặt chẽ với 
nhau; sự thắng lợi của giải phóng dân tộc thuộc địa phải phụ thuộc vào 
thắng lợi của cách mạng ở chính quốc giải phóng giai cấp vô sản, bởi vậy 
cách mạng ở thuộc địa phụ thuộc và phải diễn ra sau thắng lợi cách mạng 
ở chính quốc.  

__________ 
1. Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Sđd, tr.453. 
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Không phủ nhận quan điểm trên của V.I. Lênin và Quốc tế III, Người 
tiếp thu, bảo vệ, và phát triển thành những luận điểm mới sáng tạo. Người 
đã xuất phát từ mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu ở nước ta bấy giờ là mâu thuẫn 
giữa toàn thể dân tộc Việt Nam bị mất nước với đế quốc xâm lược và phong 
kiến tay sai. Muốn đánh thắng được chủ nghĩa đế quốc phải phát huy được 
chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, huy động sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc. Từ nhận thức trên, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra những luận điểm mới 
sáng tạo: “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”1. Từ luận 
điểm này, Nguyễn Ái Quốc khẳng định cách mạng thuộc địa nói chung và 
cách mạng Việt Nam nói riêng có đủ khả năng tiến hành đấu tranh giải 
phóng dân tộc trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Từ đó, Người nêu cao tư 
tưởng tự lực cánh sinh, không trông chờ ỷ lại đồng thời kêu gọi dân tộc 
Việt Nam và các dân tộc thuộc địa cần chủ động đứng lên “đem sức ta mà 
giải phóng cho ta” và rằng “công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện 
được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”2.  

Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Ái Quốc có bước sáng tạo khi Người 
khẳng định: cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc quan 
hệ mật thiết với nhau như “hai cánh của con chim”. Nhưng do nhìn thấy ở 
thuộc địa là một mắt xích yếu trong hệ thống chủ nghĩa đế quốc, lại có tiềm 
năng cách mạng dồi dào và sức mạnh to lớn của chủ nghĩa dân tộc, nên 
Nguyễn Ái Quốc khẳng định: cách mạng thuộc địa không những không phụ 
thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc, mà có thể tiến hành trước nhưng 
vẫn giành thắng lợi; và thắng lợi của nó sẽ giúp cho những người anh em 
của họ ở phương Tây (chính quốc) trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. 
Đây là một luận điểm sáng tạo, một sự phát triển lý luận cách mạng thuộc 
địa của Nguyễn Ái Quốc so với luận cương cách mạng thuộc địa của Lênin 
và quan điểm của Quốc tế Cộng sản lúc bấy giờ, đã cổ vũ, khích lệ và đem 
lại niềm tin vào sức mạnh to lớn của nhân dân các dân tộc thuộc địa vùng 
lên đấu tranh.  

Những luận điểm đó đã trở thành cơ sở khoa học chắc chắn cho 
Nguyễn Ái Quốc xác lập đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc theo quỹ đạo 
cách mạng vô sản: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.511. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.138. 
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dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng xã hội. Đây là con 
đường cách mạng để đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam tới thắng 
lợi. Đánh giá việc Nguyễn Ái Quốc hoàn thành đường lối cách mạng thuộc 
địa, Đảng Cộng sản Pháp rất tự hào: “Nguyễn Ái Quốc đã góp phần hoàn 
chỉnh đề cương về vấn đề thuộc địa để hình thành truyền thống chống thực 
dân làm vinh quang cho Đảng Cộng sản Pháp”1. 

Nguyễn Ái Quốc đã bổ sung, hoàn thiện đường lối cứu nước trong các tác 
phẩm Đường cách mệnh (1927), trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên khi thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2/1930) và Nghị quyết Trung ương 8 
(tháng 5/1941). Cùng với đường lối chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết và trước hết, còn cách mạng điền 
địa và quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải phục tùng nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc.  

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của cách mạng giải phóng 
dân tộc thuộc địa đã chứng tỏ đường lối giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh 
là đúng đắn. Nó đã chấm dứt thể chế quân chủ chuyên chế và chế độ thực 
dân áp bức, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân và mở ra một kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 
cống hiến quan trọng vào tiến trình cách mạng thế giới, phá vỡ hệ thống 
thuộc địa chủ nghĩa thực dân ở khâu yếu nhất của nó, mở đầu giai đoạn tan 
rã và xoá bỏ hệ thống thuộc địa toàn cầu.  

Đánh giá vai trò của Cách mạng Tháng Tám và của Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Cuba Fidel Castro đã viết: “Vai trò vô cùng lớn lao của nhân dân Việt 
Nam trong phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới. Việt Nam đã nêu cho tất cả dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới một 
bài học bất hủ”2. Đúng như khẳng định của Mặt trận Lào yêu nước: “Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là một chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng 
thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh”3.  

Những giá trị toàn cầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng 
nước ta hiện nay cần phát huy: 

__________ 
1. Hồ Chí Minh, đồng chí của chúng ta, Nxb. Xã hội, Paris, 1970, tr.48. 
2, 3. Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Sđd, tr.25, 43. 
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Một là, chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của dân tộc trong mọi 
thời kỳ cách mạng.  

Hai là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt lõi 
làm nên sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối giải phóng dân tộc và định 
hướng phát triển của cách mạng Việt Nam lâu dài. Đây là cái “bất biến” mà 
chúng ta phải giữ vững.  

Ba là, sức mạnh dân tộc phải kết hợp với sức mạnh thời đại trong đấu 
tranh giải phóng dân tộc thì sẽ tạo ra được sức mạnh tổng hợp đưa cách 
mạng đến thắng lợi.  

4. Phát huy những giá trị toàn cầu vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Vận dụng, phát triển những giá trị cốt lõi của Hồ Chí Minh trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần tập trung vào một số nội dung sau: 

Một là, giữ vững và phát huy chủ nghĩa dân tộc Việt Nam - là động lực to 
lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

Có thể khẳng định rằng: chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc nói ở đây 
là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính. Nó là một động lực 
lớn của đất nước được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được kiểm 
nghiệm qua các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc xuyên suốt chiều dài 
lịch sử. Ngày nay, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc đã có bước phát triển 
cao và khoa học hơn trên nền tảng Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Chủ nghĩa yêu nước hiện đại ngày nay chính là yêu chủ nghĩa xã hội, tinh 
thần dân tộc là dân tộc đã được độc lập đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nhân của nước độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã có quyền lợi được tự 
do, ấm no, hạnh phúc và họ cũng có nghĩa vụ đóng góp xây dựng, bảo vệ đất 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Không có dòng sông nào chảy mãi nếu không biết khơi nguồn.  
Không có chủ nghĩa yêu nước nào đầy mãi nếu không bồi đắp thường xuyên.  
Thế hệ trẻ - chủ nhân mới hôm nay có sức khỏe, trí tuệ, nhiệt tình và sáng 

tạo, cần tiếp tục được giáo dục, bồi đắp nâng cao tinh thần yêu nước, yêu dân 
tộc để họ xứng đáng là những người kế tiếp vừa hồng vừa chuyên. Nếu chúng 
ta biết khơi nguồn từ nghìn năm lịch sử kết hợp với chân lý mới của thời đại 
mà Bác Hồ đã nêu cao: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” thì nhất định 
chúng ta sẽ có chủ nghĩa yêu nước Việt Nam rất mạnh, tinh thần dân tộc rất 
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cao, làm cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước thắng lợi. Đó là cái cẩm 
nang cho mọi thắng lợi của Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau. 

Hai là, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 
trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 

Cần khẳng định rằng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư 
tưởng cốt lõi trong hệ giá trị Hồ Chí Minh, chi phối suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Người. Theo Người, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản mới giải phóng được dân tộc bị áp bức và giải phóng nhân dân lao động 
triệt để.  

Hiện nay, chúng ta đã có độc lập dân tộc và đang từng bước xây dựng đất 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội, trong tình hình phức tạp, khó khăn của thời 
đại, của dân tộc, đòi hỏi chúng ta không được lơ là mất cảnh giác. Vấn đề độc 
lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, giữ gìn 
từng tấc núi, từng tấc sông, tấc biển vẫn phải luôn đặt ra như là một ý thức 
thường trực của mỗi người dân Việt Nam. Thế hệ hôm nay có nhiệm vụ trao 
lại cho các thế hệ nối tiếp ngọn lửa cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tạo 
ra nguồn lực nội sinh để xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện thắng lợi 
khát vọng về đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cường thịnh. 

Ba là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.  

Để có thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã giải 
quyết thành công phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. 
Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, 
tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất vì độc 
lập tự do; là sức mạnh của văn hoá, lịch sử và truyền thống. Sức mạnh thời 
đại mà Hồ Chí Minh đã phát huy bao gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, giai cấp 
vô sản dưới sự lãnh đạo của đảng tiên phong; sức mạnh của liên minh chiến 
đấu giữa các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức với giai cấp vô sản ở 
chính quốc, sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào hoà bình, 
dân chủ, tiến bộ.  

Ngày nay, sức mạnh xã hội chủ nghĩa không còn như trước, nhưng sức 
mạnh thời đại xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới: xu thế hoà bình, hợp tác, 
hữu nghị đan xen cạnh tranh và đấu tranh sâu sắc, sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học và công nghệ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động 
trên phạm vi toàn cầu, trên mọi phương diện của đời sống... Để phát triển 
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đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cần phải phát huy sức 
mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; khơi dậy và phát huy chủ nghĩa 
yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và ý chí xây dựng đất nước của 
toàn dân tộc, đó là động lực chủ yếu nhất để phát triển; đồng thời kết hợp, 
huy động tối đa sức mạnh của thời đại để phát triển bền vững; hội nhập sâu 
rộng, toàn diện nhưng không làm mất đi bản sắc văn hoá của dân tộc, giữ 
vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tự chủ, tự cường, giữ 
vững chủ quyền an ninh quốc gia. 
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW 
TRONG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI VÀ TOÀN QUÂN 

QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG 

Quán triệt 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”, 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Quân đội đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, cụ thể hóa thành các 
chủ trương, giải pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội; làm 
chuyển biến nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác 
phong công tác của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững 
mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng 
vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng.  

Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW, 
ngày 08/7/2016, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn 
quân. Tổng cục Chính trị ban hành các kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa, 
triển khai các Chỉ thị nêu trên. 

Các tổ chức đảng từ cơ sở đến đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương 
xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh toàn khóa và kế hoạch hằng năm. Các đảng ủy bộ phận 
và chi bộ xây dựng kế hoạch hằng năm, trong đó xác định chỉ tiêu, nội dung, 
biện pháp và các tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện. Đội ngũ bí thư cấp 
ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân đã đề cao 
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trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cơ quan Chính trị các 
cấp là Cơ quan Thường trực của cấp ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy đảng từ cấp trên trực tiếp cơ sở đến 
Quân ủy Trung ương thành lập Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực để 
tham mưu, đề xuất và theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình kết quả triển khai 
thực hiện. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần 
chúng trong toàn quân đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tích cực học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Qua năm 5 triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân đã đạt nhiều kết quả 

tích cực. Một số kết quả nổi bật như sau: 

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ 
Quân đội và toàn quân đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, 
trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ 
luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng 

Một là, toàn quân tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 

05-CT/TW và Chỉ thị số 87-CT/QUTW; cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn 

quân xây dựng bản cam kết và thực hiện nghiêm túc. 

Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, 

quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. 100% cán bộ, đảng viên và quần 

chúng trong toàn quân được quán triệt các nội dung về học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổng cục Chính trị đã tổ chức tập huấn để thống nhất nhận thức, phương 

châm, quy trình và phương pháp triển khai thực hiện ở các cấp. Hằng năm, 

cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Ban Bí thư và Thường vụ 

Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  
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Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công 

tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm được tiến 

hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, số lượng hoàn thành tốt và hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao. Các cơ quan công tác quần chúng đã 

ban hành các hướng dẫn thực hiện theo giai đoạn và hằng năm. Các tổ chức 

quần chúng trong toàn quân đã xây dựng chương trình hành động, phát huy 

tốt vai trò của đoàn viên, hội viên trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng với nội dung, 

hình thức phong phú, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và quần chúng. 

Hằng năm, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo toàn quân tổ chức tốt việc học 

tập các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành; chỉ đạo biên 

soạn các tài liệu, chuyên đề phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ Quân 

đội, biên soạn tài liệu Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa để tuyên truyền, 

học tập và làm theo trong toàn quân. Công tác biên soạn chương trình, giáo 

trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các 

học viện, nhà trường Quân đội được triển khai đồng bộ, thống nhất; đã tiến 

hành điều chỉnh, chuẩn hóa về chương trình đào tạo môn học và tổ chức biên 

soạn giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh bảo đảm chất lượng tốt. 

Công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên được tiến hành có nền nếp, phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết 

thực. Định kỳ hằng tháng, Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức Hội nghị bồi 

dưỡng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân, trong đó 

có nhiều nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi 

tuyên truyền về học tập và làm theo Bác từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân đạt 

chất lượng tốt.  
 Công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại 

chúng được đẩy mạnh với nhiều chuyên trang, chuyên mục, bài viết thu 
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hút bạn đọc và có lượng tương tác lớn1. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là 
“Lực lượng 47” đã tích cực viết tin bài, chia sẻ, bình luận, lan tỏa và tạo 
hiệu ứng tích cực trên internet, mạng xã hội về kết quả học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ 
Hồ”, về “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; tích cực đấu tranh phản bác 
các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Các đơn vị văn học nghệ thuật, báo chí, 
cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, 
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”2. Cùng với đó, Tổng cục 
Chính trị đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi video clip tuyên truyền từ cấp cơ sở 
đến cấp toàn quân với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”3.  

Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại gắn với học tập và làm theo 
Bác được các cơ quan, đơn vị, tiến hành có kết quả tốt. Đặc biệt những năm 
gần đây, quân đội cử lực lượng tham gia hội thao Army Games-2020 tại Liên 
bang Nga đạt kết quả tốt. Việt Nam đã tổ chức lực lượng tham gia gìn giữ 
hòa bình của Liên hợp quốc, tổ chức bệnh viện dã chiến đến Nam Xuđăng 
làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, tuyên truyền vệ sinh, bảo vệ 
môi trường, hoạt động an sinh xã hội, để lại hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong lòng bạn bè và nhân dân quốc tế. 

__________ 

1. Báo Quân đội nhân dân tổ chức hơn 50 chuyên trang; phối hợp tổ chức Cuộc thi viết 

“Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội duy 

trì nhiều chuyên mục, sản xuất nhiều phóng sự, phỏng vấn, tin bài truyền thanh và truyền 

hình... Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, các báo, tờ tin 

của các đơn vị thường xuyên tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ 

thị số 87-CT/QUTW trong các cơ quan, đơn vị.  
2. Trong 5 năm qua, Cuộc vận động có gần 2.500 tác phẩm trong Quân đội tham gia, 

trong đó có nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt; trong đó có 35 tác phẩm được tặng giải 
thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương; 45 tập thể, 105 cá nhân được tặng Bằng khen 
của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Bằng 
chứng nhận của Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. 

3. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, với 4.533 tác 
phẩm dự thi, trong đó 75 tác phẩm được trao giải cấp toàn quân. 
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2. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Quân đội nhiệm 
kỳ 2015 - 2020, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các 
phong trào, cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng xây 
dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn 
diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ 
đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được cấp ủy, người chỉ huy các cấp gắn với phong 
trào thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành vào thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung triển khai toàn diện 
trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần kỹ thuật, tài chính, song có 
trọng tâm, trọng điểm, như tập trung vào 3 khâu đột phá, công tác xây dựng 
đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, 
đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo.  

Một là, Đảng bộ Quân đội đã chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành 
động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa thành phong 
trào hành động cách mạng trong Quân đội. 

Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội 
đã đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong 
chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp; gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Đảng về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng đã đưa việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một 
nội dung trong nghị quyết thường kỳ; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 
Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” 
theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Toàn quân chú trọng 
nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho 
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bộ đội; làm tốt các khâu nắm, dự báo, phân tích, đánh giá và giải quyết 
tình hình tư tưởng bộ đội, nhất là định hướng tư tưởng, dư luận trước 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm.  

Hai là, toàn quân đã gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá1 
và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp triển khai thực 
hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng vào 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bằng các phong trào, mô 
hình cụ thể2. Chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị được nâng lên, tổ chức 
biên chế, quân số đúng quy định; công tác cải cách hành chính quân sự được 
đổi mới; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, pháp luật 
của Nhà nước, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính 
quy được nâng lên.  

Công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội được đẩy mạnh, điều 
kiện ăn, ở, sinh hoạt, làm việc ngày càng tốt hơn. Việc quản lý cơ sở vật chất, 
trang bị hậu cần, kỹ thuật, ngân sách tài chính chặt chẽ, nghiêm túc, không 
để thất thoát, tham ô, lãng phí; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ cho nhiệm vụ huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội 
được quan tâm hơn... Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì 
lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, ra sức học tập, rèn luyện nâng 
cao trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác, sẵn sàng nhận và 
hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 

__________ 
1. Đó là: (1) Điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội tinh, gọn, mạnh; (2) Đổi mới, nâng 

cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu; (3) Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải 
cách hành chính quân sự. 

2. “Vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập”, “Thực hiện theo chức trách, nêu gương 
trong hành động”, “cơ quan 5 tốt”, “chi bộ 4 tốt”, “đảng viên 5 tốt”, “Ba điểm sáng, hai đột 
phá”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị 
kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Nâng bước em tới trường”, 
“Dân vận khéo”...  
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Trong 5 năm qua, các đơn vị đã tích cực hưởng ứng Phong trào “Quân đội 
chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều việc làm có ý nghĩa, giúp nhân 
dân canh, định cư, ổn định đời sống, củng cố công trình hạ tầng cơ sở, giúp 
dân xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ giống vốn, giống cây trồng vật nuôi, sửa chữa 
trường học, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người nghèo, đối 
tượng chính sách, khám chữa bệnh cho nhân dân1. Các mô hình đã đem lại 
hiệu quả cao, hỗ trợ thiết thực xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống 
của người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận 
lòng dân2. 

Các tổ chức quần chúng: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn 
xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị 
số 87-CT/QUTW, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với hoạt động công tác đoàn, phong trào thành 
niên, công tác hội. Tập trung xung kích, sáng tạo đi đầu trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nơi tuyến 
đầu phòng, chống dịch Covid-193, cứu hộ cứu nạn; chấp hành nghiêm kỷ luật 

__________ 
1. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, 

“1.000 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “4 cùng”, “Bò 
giống giúp người nghèo biên giới”, “Áo ấm tặng người nghèo nơi biên giới”, “Trái tim cho 
em”, “Gắn kết giữa hộ gia đình người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số”, 
“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. 

2. Tiếp nhận và tạo việc làm cho 15.172 đồng bào dân tộc thiểu số; làm gần 20 nghìn 
kilômét đường nông thôn; phục hóa 7.820 ha rừng; sửa chữa, làm mới 7.350 nhà, làm 1.538 
chiếc cầu gỗ, bêtông; giúp 7.500 phương tiện sản xuất; hỗ trợ giống, vốn sản xuất trị giá 3 tỉ 
788 triệu đồng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo 4.693 hộ; xây, sửa 7.820 trường học, mở 136 
lớp tình thương, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 2.758 học viên, vận động học sinh trở lại 
trường 42.981 học sinh; xây dựng 6.936 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người nghèo 
và đối tượng chính sách; hỗ trợ 24.876 con bò giống từ mô hình “Bò giống giúp người nghèo 
biên giới”. Đào tạo trên 543 y tá, y sĩ thôn bản. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 
tổ chức “Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”: khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí cho 70.000 người; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 43 bệnh nhân; tặng trang thiết bị 
y tế cho 100 bệnh xá Quân dân y; tặng quà cho 8.200 đối tượng chính sách, hộ nghèo; xây tặng 6 
nhà tình nghĩa, tổng số tiền bảo đảm 22.500.000.000 đồng.  

3. Đến ngày 14/4/2020, toàn quân triển khai 142 điểm tiếp nhận, cách ly phòng, chống 
dịch Covid-19, tổng số công dân cách ly tại đơn vị quân đội: 52.960 người, số hết cách ly 
47.417 người, số hiện đang cách ly 5.543 người. Quá trình công dân cách ly được cán bộ, chiến 
sĩ các đơn vị phục vụ ăn, ở tận tình, chu đáo, để lại tình cảm tốt đẹp. Bộ Quốc phòng trao thiết 
bị y tế phòng, chống Covid-19 cho nước Lào và Campuchia, trị giá trên 7 tỉ đồng; cử chuyên 
gia y tế giúp Lào phòng, chống dịch Covid-19. 
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của Quân đội, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào xây dựng cơ 
quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao1.  

3. Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã cụ thể hóa 5 nội dung 
chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong việc đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần 
nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quân đội 

Năm năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quân ủy 
Trung ương đã cụ thể hóa sát vào đặc điểm, nhiệm vụ Quân đội, gắn với việc 
đẩy mạnh cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, với 5 chuẩn mực và đạt được kết quả cụ 
thể như sau: 

- Về chuẩn mực “Bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách 
nhiệm cao”: Cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, biện 
pháp, giáo dục, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; tập trung vào 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị 
quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp ủy đảng, về đối tác, đối tượng, âm mưu 
thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

- Về chuẩn mực “Xây dựng đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh”: 
Quán triệt phương châm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương “trên trước, dưới 
sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ, 
đảng viên nêu gương trước quần chúng; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc 
việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, đảng viên 
theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

- Về chuẩn mực “Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng 
lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ”: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh 

__________ 
1. Phân tích chất lượng tổ chức quần chúng: kết quả tỷ lệ bình quân hằng năm: 88,91% chi 

đoàn, 81,71% liên chi đoàn, 81,07% đoàn cơ sở đạt vững mạnh; đoàn viên: 53,84% xuất sắc; 
41,43% đạt khá; 99,76% đoàn viên thanh niên phấn đấu tốt.  
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đạo, chỉ đạo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ, 
năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

- Về chuẩn mực “Thực hành dân chủ, kỷ luật, tự giác nghiêm minh”: Quán 
triệt chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức mở các đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân về “Dân chủ và kỷ luật”, kịp thời rút 
kinh nghiệm khâu yếu, mặt yếu, cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì chặt chẽ nền 
nếp, chế độ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật bộ đội. 

- Thực hiện chuẩn mực “Chăm lo xây dựng đoàn kết, giúp đỡ gắn bó 
máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng”: Quán triệt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị làm 
tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 
nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nhất là địa bàn có vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội. 

 4. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc  

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chỉ huy các cấp về học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được tiến hành đúng 
nguyên tắc, quy chế, quy định; gắn chặt chẽ với nội dung, chỉ tiêu, tiêu 
chuẩn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh 
toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực; coi trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng 
và đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống; ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, tập trung vào những nơi dễ phát sinh tiêu cực về phẩm chất đạo đức, lối 
sống, phương pháp, tác phong hoàn thành nhiệm vụ thấp, không chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời 
phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện, phát hiện những 
dấu hiệu vi phạm để có giải pháp khắc phục. Việc kết luận kiểm tra bảo đảm 
công minh, chính xác, tạo sự đồng thuận cao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 
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Tổ chức xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy trình, 
nguyên tắc, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho các bên, đúng đường lối, chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được cán bộ, đảng viên, quần 
chúng nhân dân tin tưởng, đánh giá cao1.  

5. Về công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô 
hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh  

Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị tiến 
hành đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng 
việc, đã phát hiện và biểu dương kịp thời nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu2. 
Toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và mô hình 
“Mỗi ngày học tập và làm theo một lời Bác Hồ dạy”. Các cơ quan, đơn vị, 
các tổ chức quần chúng trong toàn quân có nhiều mô hình, cách làm hay, 
sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình đơn vị và 
phù hợp với từng đối tượng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất. 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, các 
cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với 
nhiều hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả; làm chuyển biến 
sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, 
quần chúng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện vì lợi ích của Đảng, Quân 
đội, cơ quan, đơn vị; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể, cá nhân, lấy lợi 
ích tập thể, cơ quan, đơn vị lên trên hết, trước hết để phấn đấu, càng trong 

__________ 
1. Đã kiểm tra 12.626 lượt tổ chức đảng và 210.450 lượt đảng viên, kiểm tra dấu hiệu vi 

phạm đối với 192 tổ chức đảng và 1.816 đảng viên, thi hành kỷ luật 145 tổ chức đảng, 2.736 
đảng viên. 

2. Trong 5 năm qua, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 84 tập thể và 246 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh “Bộ đội Cụ Hồ””; tặng Bằng khen cho 78 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021; tuyên dương 50 gương mặt trẻ tiêu biểu và 
72 gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân (trong đó có 7 đồng chí được bình chọn là “Gương mặt 
trẻ Việt Nam tiêu biểu” và 8 đồng chí là “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng”). 
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khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, phẩm chất đạo đức, lối sống, lập trường tư 
tưởng, quan điểm cách mạng, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, 
đảng viên được khẳng định và chứng minh; làm sáng đẹp thêm phẩm chất 
“Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây 
dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 

ĐẢNG ỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG 

Ngay sau khi 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” được ban hành, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành trên 40 
văn bản1, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
trong công an nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng 
để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
trong sạch, vững mạnh; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII, phong trào “Công an nhân dân học tập, 
thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 
thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp đã nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; phát động phong 
trào thi đua, ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện của các tập thể và 
từng cá nhân; đăng ký mô hình, phần việc cụ thể gắn với đặc thù nhiệm 

__________ 
1. Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA-X11 ngày 12/9/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân; 
Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo 
nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới; Thông tư số 27/2017/TT-BCA, 
ngày 22/8/2017 quy định quy tắc ứng xử Công an nhân dân; Quyết định số 3104/QĐ-BCA, ngày 
29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ 
chức và nhân dân đối với Công an nhân dân, Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực 
hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người 
Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 
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vụ; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Lấy kết quả học tập, làm theo Bác là 
một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua hằng 
năm, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.  

Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong lực lượng 
Công an nhân dân đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể là: 

1. Việc cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân  

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức 25 buổi học tập, 
quán triệt chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương bằng hình thức trực 
tuyến trong toàn lực lượng1. 100% Công an các đơn vị, địa phương, các tổ 
chức quần chúng trong Công an nhân dân đã tổ chức quan triệt, xây dựng kế 
hoạch, hướng dẫn thực hiện, phát động thi đua2. 100% cán bộ, đảng viên, 
chiến sĩ công an viết kế hoạch, cam kết cá nhân, ký giao ước thi đua; đối 
chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Trung 
ương 4 khoá XII để có biện pháp rèn luyện, tạo chuyển biến từ nhận thức đến 
hành động, từ học tập đến làm theo Bác. 52/63 công an các tỉnh, thành phố đã 
chủ động báo cáo, tham mưu cho tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, 
đoàn thể phối hợp triển khai. Hơn 6.000 cuộc hội thảo, tọa đàm xây dựng 
tiêu chí về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu; 493 lượt 
tập huấn về kỹ năng ứng xử, quy định, chuẩn mực về văn hóa ứng xử Công 
an nhân dân. Trên 500 mô hình, phần việc được triển khai thực hiện có hiệu 
quả3. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh4. 

__________ 
1. Trong đó: cấp phát 40.000 đĩa DVD, 180.000 cuốn sách, tài liệu nghị quyết, chuyên đề 

đến công an các đơn vị, địa phương làm tài liệu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền. 
2. Tổ chức 1.811 cuộc hội nghị trực tiếp; 515 hội nghị trực tuyến. 
3. Ví dụ: Công an Phú Thọ, Hưng Yên, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tây Ninh, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Nghệ An... 
4. Tổ chức các hoạt động về nguồn; thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công 

với cách mạng; tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm. Phát động học tập gương hy sinh dũng cảm 
của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, gương dũng cảm trong 
đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm (tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội). 
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2. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 04/CT-BCA1 được thực hiện nghiêm túc 
góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức 

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã ban hành nhiều kế 
hoạch, chương trình hành động2 triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII, các nghị quyết về công tác xây dựng 
Đảng và Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an; đưa nội dung học 
tập, làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề... Tổ 
chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tiến hành kiểm điểm tự phê 
bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết 
thực hiện theo phương châm “trên trước”, “dưới sau”, “trong trước”, “ngoài 
sau”; “phát động đi đôi với hành động”; “nói đi đôi với làm”; kết hợp giữa 
“xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính... Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị xác 
định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, 
tự giác học trước, làm theo trước. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ 
nhân dân3.  
__________ 

1. Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng 
cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” 
trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản 
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

2. Quy định số 136-QĐ/ĐUCATW ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCATW, ngày 
09/6/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện một số việc cần làm ngay trong thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 01-QĐ/ĐUCATW, ngày 20/01/2019 
của Đảng ủy Công an Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 
hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ 
và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương. 

3. Ví dụ: Sơn La: Ban hành quy định cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn để tội phạm, tệ nạn 
xã hội hoạt động trong thời gian dài mà không tham mưu, đề xuất giải quyết, để đơn thư kéo 
dài, nhân dân phản ánh thì sẽ trừ thi đua, hạ bậc lương, điều chuyển công tác, kỷ luật; C10: 
Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, 
ngại va chạm, kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 
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Thực hiện quy định về “Tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và 
nhân dân đối với Công an nhân dân”, việc lấy ý kiến không chỉ diễn ra tại 
các cơ quan, tổ chức, mà tại các đơn vị có trụ sở tiếp dân đều có “Hộp thư 
góp ý kiến cho lực lượng Công an”, “Hộp thư tố giác tội phạm”1. Hằng năm, 
tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công 
an nhân dân. Qua đó cho thấy mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, cơ 
bản đáp ứng được mục tiêu Chính phủ đề ra2, đồng thời giúp giáo dục, quản 
lý cán bộ, chiến sĩ và phòng ngừa, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm.  

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã ban hành quy định về “Siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương và chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ” và quy tắc ứng xử Công an 
nhân dân3. Tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc chuẩn 
mực đạo đức với “năm xây”, “năm chống”4, nhiều đơn vị đã xây dựng, bổ 
sung chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử phù hợp với đặc thù của đơn vị 
mình5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệnh 
Công an nhân dân và các quy định, quy trình công tác của cán bộ, đảng viên, 
nhất là ở những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan 
đến nhân dân6.  

__________ 
1. Trong 5 năm qua, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 22.797 lượt hội nghị 

“Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; 273.652 
phiếu xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân về tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ phục 
vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an. 

2. Điều tra xã hội học của 22.250 người dân, tổ chức, kết quả 96,45% hài lòng. 
3. Thực hiện theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, Công văn số 2612/CV-BCA, 
ngày 28/10/2016 và Thông tư số 27/TT-BCA, ngày 28/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy 
tắc ứng xử của công an nhân dân. 

4. (1) Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chống suy thoái đạo đức, lối sống; (2) xây 
dựng tác phong quần chúng, chống quan liêu, cửa quyền; (3) xây dựng tinh thần trách nhiệm, 
chống tham ô, nhũng nhiễu; (4) xây dựng ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chống lãng phí, xa 
hoa; (5) xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, chống bè phái, cục bộ; thực hiện “nói đi đôi với 
làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”... 

5. Ví dụ: Công an Đắk Lắk, Quảng Ninh, Hòa Bình, Long An, Vĩnh Long, Yên Bái, Lâm 
Đồng, Tây Ninh... 

6. Trong 5 năm qua, Phòng Điều lệnh, quân sự của Bộ đã tiến hành kiểm tra trên 3.287 
lượt ở Công an các đơn vị, địa phương; phát hiện và có văn bản đề nghị xử lý theo quy định 
1.065 tập thể, 10 tổ công tác, 2.123 cá nhân, vi phạm chủ yếu là lỗi trong thực hiện quy 
trình, quy chế công tác, chế độ trực chỉ huy, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của 
cán bộ, chiến sĩ. 
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Công tác cải cách thủ tục hành chính được coi là một trong những vấn đề 
trọng tâm cần tập trung giải quyết: Với mục tiêu 4 giảm (giảm phiền hà, 
giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí) cho tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân1; kiến nghị phương án đơn giản hóa cụ thể đối với 114 thủ tục hành 
chính2; tham mưu ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường 
ứng dụng khoa học công nghệ như: đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng; thực 
hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu...  

3. Công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác được đẩy 
mạnh; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng 

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng trong và ngoài lực lượng; qua đó tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 
05-CT/TW, các kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm; những khó khăn vất vả, sự cống hiến, hy sinh 
của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc 
gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, các hoạt động giáo dục truyền thống, 
giáo dục chính trị tư tưởng3; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên 
tạc của các thế lực thù địch, phản động, phê phán các biểu hiện suy thoái4...  

Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú: 
Hằng tháng phát hành 19.228 cuốn Tạp chí Báo cáo viên đến cơ sở làm tài 
liệu học tập, tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Tổ chức triển lãm, phát 
động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, 
bảo tồn, tôn tạo các phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khu di 
tích lịch sử công an nhân dân; tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, 

__________ 
1. Chuẩn hóa và đăng tải công khai 98 thủ tục, hủy công khai 44 thủ tục. 
2. Trong đó 37 thủ tục tại cấp Trung ương; 39 thủ tục cấp tỉnh; 22 thủ tục tại cấp huyện 

và 16 thủ tục tại cấp xã. 
3. Trên 6.000 ấn phẩm, 90.000 tin, bài tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, điển 

hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. 
4. Xây dựng gần 5.000 chuyên mục, trên 6.000.000 tin, bài, phóng sự, ảnh đăng báo, đài 

Trung ương và địa phương, trên 7.000 buổi tuyên truyền pháp luật, định hướng thông tin trước 
các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc.  
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văn nghệ, thể thao trong Công an nhân dân1; đã có nhiều vở diễn đạt giải 
cao2 và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác3. Nhiều hoạt động được đạt các 
giải thưởng cao quý4.  

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình, biểu dương mô hình được chú 
trọng. Đã có trên 500 mô hình, phần việc cụ thể trong học tập và làm theo 
Bác, xây dựng phong cách người Công an nhân dân, thực hiện phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên5. Nhiều đơn vị 
có mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả được tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên 
giáo tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao, được triển khai nhân rộng6, qua đó lan 
tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân, được 
Trung ương, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành khen thưởng7.  

4. Công tác nghiên cứu, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu 
nghiên cứu, học tập  

Các học viện, trường Công an nhân dân trên cơ sở khung chương trình 
đào tạo đã chủ động nghiên cứu, thực hiện, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng 

__________ 
1. Nhà hát Công an nhân dân đã xây dựng, lưu diễn trên 300 buổi biểu diễn ca múa nhạc 

và kịch nói ca ngợi Đảng, Bác Hồ, gắn với những thành tích, chiến công của lực lượng Công an 
nhân dân... tại 63 tỉnh thành, nhất là các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

2. Vở diễn Gặp lại người đã chết, đạt giải B Giải thưởng Sáng tác quảng bá các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2 (2016 - 2020). 

3. Giới thiệu sách “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an 
cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Ngày hội sách “Công an nhân dân bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ”; Cuộc thi vẽ về điển hình“Người tốt, việc tốt”; trưng bày Triển 
lãm lưu động “Công an nhân dân khắc ghi lời Bác”; “75 năm Công an nhân dân”... 

4. Giải Búa liềm vàng: 1 giải B (2018), 1 giải B và 2 tác phẩm vào vòng chung khảo toàn 
quốc (2019), 2 giải C, 1 giải Khuyến khích (2020). Giải thưởng Sáng tác quảng bá các tác 
phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh: 01 giải quảng bá (giai đoạn 2016 - 2020), 7 tác giả, tác phẩm đạt giải (giai đoạn 
2018 - 2020). 

5. Công an Hải Phòng: 435 mô hình; Gia Lai: trên 300 mô hình; Khánh Hòa: 218 mô 
hình; Đà Nẵng: 162 mô hình; Quảng Ngãi: 128 mô hình; Đắk Lắk: 77 mô hình; Kiên Giang: 
34 mô hình... 

6. Công an Hà Nam, Phú Thọ, Gia Lai; Lâm Đồng; C10; A08, C04, A03... 
7. Có 11 tập thể, cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn là điển hình; 3 tập 

thể và 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 218 tập thể, 237 cá nhân được 
Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh 
nhân dân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; gần 2.000 Thư khen của các tổ chức, 
cơ quan và nhân dân; 554.787 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa 
phương, các cấp, bộ, ngành liên quan khen thưởng. 
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dạy phù hợp với từng đối tượng người học. Lồng ghép, đưa bài giảng chuyên 
đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công 
an nhân dân vào giảng dạy tại các học viện, trường công an nhân dân; trung 
tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; chương trình giảng dạy tại các lớp 
bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và lớp chiến sĩ phục 
vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 

Giáo dục thế hệ trẻ tu dưỡng, rèn luyện thông qua các phong trào, các 
hội thi; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; giao lưu; hoạt động xã hội tình 
nguyện1... Qua đó củng cố niềm tin, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, 
phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đoàn viên 
thanh niên Công an. 

5. Học tập và làm theo Bác, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó 

Chủ động phối hợp, nắm tình hình, dự báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động 
của các thế lực thù địch; tham mưu về chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh 
quốc gia, bảo vệ nội bộ; triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an toàn 
các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước2; tham mưu giải 
quyết các vấn đề bức xúc, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.  

Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công an 63 đơn vị, địa phương đã 
thành lập Ban chỉ đạo 35, xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả 200 kế 
hoạch đấu tranh phản bác, bảo vệ an ninh, an toàn, chống các thông tin, 
luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch chống phá các sự kiện 
chính trị và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Thực hiện hiệu quả chủ trương về kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh 
gọn hiệu quả3 theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, 
__________ 

1. Ví dụ: “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; 
“Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”. 

2. Bảo vệ an toàn 11.723 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của 
Đảng, Nhà nước đi công tác ở trong và ngoài nước; 987 cuộc míttinh, hội nghị quan trọng; 
372 đoàn khách quốc tế cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

3. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; Nghị định số 
01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ, về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Công an 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, 
toàn diện của Đảng đối với công tác công an.                                                                                                               
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đưa Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã ở 63 tỉnh, 
thành phố, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền cơ sở ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp 
nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và củng cố phong trào bảo vệ an ninh 
Tổ quốc tại địa bàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương1. Các vụ 
án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo 110 
và lãnh đạo Bộ Công an giao đều đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra. 

Triển khai thực hiện song hành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, cán bộ, chiến sĩ 
đã tập trung toàn tâm, toàn lực với phương châm “Thần tốc, sáng tạo; 
phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu”, thực 
hiện mỗi ngày làm việc 15 giờ; phát động đợt thi đua đặc biệt để thực hiện 
thắng lợi chiến dịch, quyết tâm đảm bảo tiến độ cấp 50 triệu thẻ căn cước 
công dân gắn chíp điện tử trước ngày 01/7/2021. 

Bộ Công an là một trong những lực lượng đi đầu tham gia công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19: kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh, 
quản lý người nước ngoài; bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực tập trung 
cách ly; phối hợp với các lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 
tượng” để tìm kiếm, phát hiện, ngăn chặn, giám sát cách ly; xử lý nghiêm 
những trường hợp đưa tin sai lệch về dịch bệnh, tích cực đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo, trục lợi 
liên quan đến phòng, chống dịch bệnh; nhiều sáng kiến được áp dụng2. Thủ 
tướng Chính phủ đã gửi thư ghi nhận, đánh giá cao hoạt động và thành tích 
của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp 
phần làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an nhân dân hết sức quan tâm đến các hoạt 
động xã hội, từ thiện: hằng năm ủng hộ Quỹ vì người nghèo từ 300 đến 500 
triệu đồng; hỗ trợ xây dựng trên 1.200 căn nhà ở theo cho hộ dân nghèo; Quỹ 
nghĩa tình đồng đội hỗ trợ hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo 

__________ 
1. Lực lượng Công an xã chính quy đã xử lý hơn 13.000 vụ, việc về an ninh, trật tự; bắt 

giữ hơn 32.000 đối tượng; bắt, vận động đầu thú hơn 80 đối tượng truy nã. 
2. Chế tạo thành công 5 sản phẩm phòng, chống Covid 19: Dung dịch rửa tay sát khuẩn; 

máy phun dung dịch sát khuẩn tự động; tủ khử trùng và bảo quản tài liệu; cổng khử khuẩn 
toàn thân cơ động; tủ khử trùng tài liệu phục vụ công tác văn thư... 
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với tổng số tiền trên 356,4 tỉ đồng... Ngoài ra, phong trào hiến máu tình 
nguyện “Lực lượng Công an nhân dân - Hành trình giọt máu nghĩa tình” đã 
nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đồng chí lãnh đạo đến chiến sĩ. Năm 
năm qua đã hiến 40.172 đơn vị máu, có những cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến 
máu trên 45 lần (gần 16.000 ml máu), là một trong 100 người hiến máu tiêu 
biểu nhất Việt Nam. 

Năm 2020, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ công an với phương châm 
“bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, với 
hơn 10.000 phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ công an địa phương cùng các 
lực lượng liên quan - đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ các vụ sạt lở đặc biệt 
nghiêm trọng tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế), khu vực 
đóng quân của Sư đoàn 337 (tỉnh Quảng Trị) và tại 2 xã Trà Leng, Trà 
Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)... Nhiều tấm gương cán bộ, 
chiến sĩ đã quên mình vì nhân dân, sẵn sàng hy sinh để thực hiện nhiệm 
vụ được giao1.  

6. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo hướng 
dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hướng dẫn của Đảng ủy Công an 
Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII gắn với kiểm tra thường xuyên các mặt công tác. Đoàn 
kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đoàn kiểm 
tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra2. 
Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành 20 cuộc kiểm tra, giám sát 
chuyên đề; 3 cuộc kiểm tra Cuộc vận động. Công an các đơn vị, địa 
phương tiến hành trên 47.471 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, 
cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách 
làm hiệu quả, bám sát nhiệm vụ, công tác Công an, đồng thời nhắc nhở 
những vấn đề còn tồn tại cần tập trung giải quyết. 

__________ 
1. Điển hình là tấm gương của Đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng 

Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu 
nạn trong đợt mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. 

2. Đảng ủy Công an Trung ương, K01, Công an tỉnh Sơn La, Kiên Giang, Phú Thọ, 
Ninh Thuận.  
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Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với học tập, 
thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào thi đua “Vì 
An ninh Tổ quốc”, cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư 
cách người Công an cách mạng, tiếp tục bồi đắp truyền thống vẻ vang, tuyệt 
đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; gắn bó máu 
thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và 
chiến đấu; nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong 
đấu tranh với kẻ địch và tội phạm; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật 
nghiêm minh, lập nhiều chiến công, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và 
trật tự, an toàn xã hội. Hàng trăm tấm gương dũng cảm, mưu trí, liêm khiết, 
tận tụy trong thi hành công vụ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài 
sản của nhân dân1. Đó là những tấm gương sáng góp phần tô thắm thêm 
hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”. Kết quả đó là nền 
tảng, động lực để lực lượng Công an nhân dân nỗ lực, quyết tâm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những 
năm tới. 

__________ 
1. Nhiều gương điển hình tiêu biểu, gương anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm như: Trung úy Phạm Phi Long, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thành phố 
Hồ Chí Minh; cuộc chiến đấu dũng cảm tấn công vào sào huyệt tội phạm ma túy ở Mộc 
Châu, Sơn La; gương hy sinh dũng cảm của 3 đồng chí tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội; Trung úy Võ Tuấn Anh, Trung Đoàn 600, K01 đã lao vào đám cháy cứu 
người trong đợt nghỉ phép tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, đã có 65 đồng chí hy sinh, 
hơn 1.700 đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. 
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PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP  

ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

BAN THƯỜNG TRỰC 
TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần quý báu 
Người để lại cho Đảng và nhân dân ta, là nền tảng tinh thần, kim chỉ nam 
để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Một 
trong những di sản đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, 
trong đó nổi bật là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt 
trận dân tộc thống nhất. 

Theo Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, 
quyết định sự thành công của cách mạng. Cách mạng muốn thành công phải 
có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng xã hội mới. Việc 
xây dựng lực lượng trong nước có vai trò quyết định “để tự ta giải phóng cho 
ta”. Theo Người, muốn có lực lượng phải đoàn kết vì “đoàn kết là lực lượng 
vô địch”. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết rộng rãi, chặt 
chẽ và lâu dài toàn dân tộc thành một khối thống nhất. Đoàn kết dân tộc với 
đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù. Người 
viết: “Nhờ đại đoàn kết mà trong bao thế kỷ, nhân dân Việt Nam đã bảo vệ 
được độc lập tự do của mình. Nhờ đại đoàn kết mà nhân dân Việt Nam đã 
đánh thắng chủ nghĩa thực dân, làm Cách mạng Tháng Tám thành công và 
đã kháng chiến thắng lợi. Nhờ đại đoàn kết toàn dân mà nước Việt Nam 
chúng tôi nhất định sẽ thống nhất”1. 

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược. Đó 
là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt quá trình cách mạng. Đó là 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr. 272. 
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chiến lược tập hợp mọi lực lượng, có thể tập hợp được nhằm hình thành sức 
mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù và xây 
dựng xã hội mới. Người thường xuyên căn dặn những người cách mạng Việt 
Nam: Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể và cần thiết phải 
điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp với những đối tượng khác 
nhau, nhưng đại đoàn kết dân tộc phải luôn luôn được nhận thức là vấn đề 
sống còn của cách mạng. 

Đại đoàn kết dân tộc theo Hồ Chí Minh không chỉ là mục tiêu, mục đích, 
nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng 
đầu của dân tộc, là sự đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân 
dân. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, biến những đòi hỏi 
khách quan, tự phát của nhân dân thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Hồ Chủ tịch căn 
dặn chúng ta: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm 
ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi 
bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế 
này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng 
đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay 
nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy 
tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết 
thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”1. 

Một sáng kiến lớn, đồng thời là cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng ta đối với dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức trên thế giới là 
việc đề xướng thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Như Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (tháng 5/1983): “Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn thấy ở mỗi người 
Việt Nam một người yêu nước và Mặt trận là sự tập hợp và nhân lên gấp bội 
tinh thần yêu nước đó”. 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt 
trận dân tộc thống nhất, với đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng với việc phát huy vai trò của 
mặt trận trong đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng, cụ thể là: Đoàn kết 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.280. 
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trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám 
thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đoàn kết trong Mặt 
trận Liên Việt, nhân dân ta đã làm nên Điện Biên Phủ vang dội năm châu, 
chấn động địa cầu, giải phóng được một nửa đất nước. Đoàn kết trong Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, 
nhân dân ta đã không ngại gian khổ, không sợ hy sinh đã “đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong các ngày 17 và 18/8/1994 tại Thủ đô Hà Nội 
đã tổng kết hoạt động của Mặt trận sau 17 năm thống nhất các tổ chức Mặt 
trận, 25 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề 
ra những biện pháp nhằm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản đề ra.  

Đại hội quyết định nhiệm vụ chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay là: “Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam tán thành công 
cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc 
gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến 
lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện Di chúc 
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ thế giới”. 

Đại hội trịnh trọng công bố trước đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước 
ngoài Chương trình 12 điểm về đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Đại hội ra Lời kêu gọi, trong đó nêu rõ: Trước mắt chúng ta là một thời 
kỳ mới với những triển vọng đầy hứa hẹn, song cũng có nhiều thách thức. 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mọi người Việt Nam ở trong nước cũng 
như ở nước ngoài đồng tâm nhất trí coi lợi ích của Tổ quốc và nhân dân là 
cao nhất, thiêng liêng nhất; coi vận mệnh và tiền đồ của đất nước là trên hết 
và gắn liền với mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Hơn bao giờ hết, ý chí tự lực, tự 
cường của toàn dân là động lực to lớn, là yếu tố quyết định để vượt qua thử 
thách, tận dụng thời cơ, đưa đất nước không ngừng phát triển.  
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Trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước đã 
ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, để tổ 
chức Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ: tập hợp, xây dựng, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận 
xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; 
giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động 
đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động 
đã hướng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, giảm nghèo bền vững. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã 
hội, Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nguyên tắc “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các 
thành viên của Mặt trận đã xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, hỗ trợ 
nhau trong sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến học, khuyến tài, 
đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. 

Mặt trận đã trở thành ngôi nhà chung để các tầng lớp nhân dân, các dân 
tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, trí tuệ và 
khả năng của mình, góp phần tích cực xây dựng, bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trước đại dịch 
Covid-19 và ứng phó với thiên tai, bão lũ vừa qua, truyền thống yêu nước 
nồng nàn, tình nghĩa đồng bào sâu nặng, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc một lần nữa được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ. 

Với vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc, phát huy truyền thống đoàn 
kết, yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó 
khăn, thách thức, đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào hàng ngũ 
những nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình; đời sống của nhân 
dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc được củng cố và tăng cường; độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thống 
nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vị thế và 
uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; sức 
mạnh tổng hợp của đất nước được tăng lên gấp nhiều lần, tạo tiền đề cho 
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nhân dân ta tiếp tục phấn đấu xây dựng nền tảng để sớm đưa đất nước ta cơ 
bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Những thành tựu đó là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó “Trong mọi 
công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện 
nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự 
xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân”1. Những thành tựu to lớn đó đồng thời cũng là những tiền đề 
hết sức quan trọng để tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội, để không 
ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống 
nhất tạo tiền đề thuận lợi để các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước về đại đoàn kết dân tộc tiếp tục đi vào cuộc sống. 

Để đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là 
nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, 
bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực 
hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, cần thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp: 

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và 
Mặt trận dân tộc thống nhất. Cụ thể, cần nắm vững những quan điểm cơ 
bản và cũng là những định hướng lớn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc trong giai đoạn hiện nay, đó là: 

Một là, lợi ích cơ bản của nhân dân, của dân tộc ta ngày nay là độc lập, 
tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong chủ nghĩa xã hội. Lợi ích đó thể 
hiện cụ thể hằng ngày trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh quốc phòng. Vì vậy, củng cố, tăng cường đoàn kết hiện nay không 
thể chung chung mà phải gắn chặt với việc đảm bảo các lợi ích đó. 

Hai là, một trong những động lực thúc đẩy nhân dân tăng cường đoàn 
kết trong tình hình hiện nay là: quyền làm chủ đất nước của nhân dân phải 
được tôn trọng; pháp luật phải được đảm bảo để nhân dân thực sự là chủ 
như Hiến pháp đã quy định. 

Ba là, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân không 
chỉ là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.I, tr.96-97. 
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của toàn dân. Do đó, qua hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động để góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 
luôn luôn bền chặt, ý Đảng phù hợp với lòng dân. 

Bốn là, củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải thực hiện thật tốt 
nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, để các chủ trương, chính sách sát 
cuộc sống, đáp ứng lợi ích của nhân dân. 

2. Các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách 
tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào ta ở nước ngoài 
hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực để xây dựng đất 
nước; thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình 
đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, hình thành mặt trận rộng rãi ủng hộ 
công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam yêu quý của chúng ta. 

3. Trong thời gian tới, hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, 
phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban công tác Mặt 
trận ở hơn 100 nghìn địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 
100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, 
quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lắng nghe 
ý kiến nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu đối với cấp ủy, phối hợp cùng 
chính quyền giải quyết các vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân 
dân; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các cuộc vận động, 
phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã 
hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bác Hồ kính yêu 
đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc thành 
công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”2, đội ngũ cán bộ Mặt trận 
phải có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, biết “lắng nghe dân nói, 
nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. 

Kết thúc Di chúc thiêng liêng và bất hủ, Hồ Chí Minh viết: “Điều mong 
muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 309, 280. 
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dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh”1. Kiên trì thực hiện mục tiêu cao cả đó của Người, cũng là nguyện 
vọng ngàn đời của dân tộc ta, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục 
phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, bao dung, cùng nhau hợp sức 
xây dựng cho được một xã hội đồng thuận cao trên tinh thần cởi mở, độ 
lượng, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định và phát triển toàn diện và bền vững 
của đất nước. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.614.  
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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở 
thành chủ trương lớn của Đảng xuyên suốt các thời kỳ cách mạng. Ngày 
15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và 
nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Khối các cơ 
quan Trung ương đã đạt được một số kết quả nổi bật sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 
số 05-CT/TW có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể, phù hợp với đặc 
thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 
Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực 
hiện Chỉ thị1. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các 
đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn 
vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.  

__________ 
1. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường tính tiên 

phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị 
trong tình hình hiện nay”; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
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Hằng năm, Đảng ủy Khối tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội 
ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ; trong đó gắn 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định về trách nhiệm nêu 
gương; cụ thể hóa Chỉ thị số 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; Đề án văn hóa công vụ và xây dựng chuẩn mực đạo đức của 
cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tại các hội nghị 
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 
90% trở lên.  

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu ban hành các kế hoạch, 
hướng dẫn tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề 
toàn khóa, chuyên đề hằng năm; chủ trì, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức 
thực hiện và tuyên truyền ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong 
Đảng bộ. 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực 
hiện chuyên đề hằng năm. Về cơ bản, nội dung kế hoạch đã đề ra được 
những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, 
đơn vị; đồng thời gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo 
các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 
của Đảng ủy Khối1. Sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán 
bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, 
đánh giá chất lượng.  

__________ 
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn nhằm cụ thể hóa 

các nội dung để tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 16/01/2018 về học 
tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác 
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK, ngày 9/01/2019 về học tập, triển khai 
thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 
129-KH/ĐUK, ngày 14/02/2019 về biên tập, xuất bản cuốn sách ảnh Những tấm gương điển 
hình, tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 131-KH/ĐUK, ngày 26/02/2019 về 
đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Kế 
hoạch số 153-KH/ĐUK, ngày 30/9/2019 về biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn sách Noi 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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2. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức 
gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; phát huy vai 
trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, 
cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán 
bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực 
thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, 
hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện 
những chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức 
năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết 
quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, 
đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai 
xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với 5 nội dung 
nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo Bác, đồng thời lấy hiệu quả việc 
thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả 
phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân2.  

Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung 
sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các 
nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập 
trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao 

__________ 

1. Chuẩn mực đạo đức được xác định với các nội dung: “trung thành - trung thực - đoàn 
kết - tận tụy - sáng tạo - nêu gương”. 

2. 100% tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương; trong đó có nhiều gương tập thể 

như: Đảng bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Đảng bộ Kho bạc 

Nhà nước Trung ương, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chi bộ 

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... 
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hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là 
thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Nêu gương trong việc “nói đi đôi với làm” 
là nội dung xuyên suốt được các đảng ủy triển khai thực hiện nhằm phát 
huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm của người đứng đầu1.  

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được tiến hành 
thường xuyên, liên tục và kịp thời. Chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch hằng 
năm, phân công lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị 
của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung chuyên đề. Chuyên 
đề được phổ biến đến đảng viên, được thảo luận dân chủ, công khai, tìm ra 
các giải pháp để thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và 
công tác xây dựng Đảng. 

3. Thực hiện 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi 
cộm của cơ quan, đơn vị 

 (1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, 
xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt 
thực hiện nghiêm túc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực 
hiện triệt để các quy định, đồng thời phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng 
viên thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, 

__________ 
1. Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam... phát động và thực hiện tốt việc nêu gương nói đi đôi với làm. 
Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” 
và ban hành các tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ 
Công Thương. Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ 
đạo các tổ chức đảng phổ biến đến từng đảng viên thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng hình 
mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022” và cụ thể hóa thành 12 tiêu chí dựa trên 
nền tảng các giá trị: “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” của Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
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lãng phí. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trên cơ sở 
đó phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt 
quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây 
dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất 
là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân 
dân; chống bệnh thành tích, hình thức được các cấp ủy, tổ chức đảng trong 
Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số lượng các văn bản 
chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương 
pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi 
đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, tổng kết; 
tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy 
định tiếp công dân, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển 
biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

(3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông 
qua việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát 
huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy. 

(4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối gắn với thực 
hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong đó, thực hiện nội 
dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê 
bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây 
dựng Đảng về đạo đức đã góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, 
góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị Đảng ủy Khối 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì 
phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Đoàn Khối xây 
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dựng đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở sát với đặc thù của Đảng bộ 
Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng. 
Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để 
làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Chương trình, tài liệu giảng dạy được nghiên cứu, điều 
chỉnh phù hợp với nhận thức của đối tượng học viên.  

Cùng với đổi mới về nội dung, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khuyến 
khích đổi mới phương thức truyền đạt trong đó chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin, nâng cao tính thực tiễn, làm phong phú nội dung, tạo sức 
lôi cuốn, làm cho học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ liên hệ để làm theo, nhất là 
áp dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực, từ đó làm cho nội 
dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự 
sống động trong đời sống. 

Đoàn Thanh niên Khối tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, các hoạt 
động ngoại khóa, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, 
thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo 
dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động, góp 
phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ 
Việt Nam. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
và các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cấp ủy các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí trong Đảng bộ đã 
xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền nội dung học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung tuyên 
truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương. Nổi bật là chuỗi hoạt động tuyên truyền kỷ 
niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh1.  

__________ 
1. Tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, biên tập, xuất bản 

cuốn sách Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ 
Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2016 - 2018; xây dựng phim phóng sự về điển hình 
tiêu biểu trong Đảng bộ Khối phát trên Chương trình “Đảng trong cuộc sống hôm nay”; 
đăng tải trên các báo lớn các bài viết của Thường trực Đảng ủy Khối về chủ đề xây dựng 
Đảng, về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
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Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội, tạp chí của ngành để 
tuyên truyền về các mô hình tốt, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tiện ích Trang tin Thông 
tin điện tử, Thông tin Sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác xây dựng Đảng, 
trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh, kịp thời tuyên 
truyền gương điển hình tiêu biểu1.   

6. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất 
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 về “Tăng 
cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”, các quy định 
về trách nhiệm nêu gương, các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ 
quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm nêu 
gương; trong đó, nêu gương trong việc “nói đi đôi với làm” là nội dung 
xuyên suốt được các đảng ủy triển khai thực hiện nhằm phát huy tính 
tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng phong cách lời nói đi đôi với việc 
làm, lấy việc làm và hiệu quả của việc làm theo để nêu gương, từ đó tạo 
sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, nêu gương trong tự phê 
bình và phê bình cũng được chú trọng thực hiện gắn với phát huy dân 
chủ, nêu cao kỷ luật kỷ cương, tăng cường tinh thần đoàn kết; kịp thời 
nhận diện những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để 
chấn chỉnh, sửa chữa. Đồng thời, thông qua tự phê bình và phê bình để 
phát huy ưu điểm, khuyến khích nhân tố tích cực, nâng cao hiệu quả thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

__________ 
1. Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017), 48 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(2/9/1969 - 2/9/2017), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng 
Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 
Trên cơ sở các tham luận, Đảng ủy Khối ban hành tài liệu sinh hoạt chuyên đề xây dựng 
Đảng về đạo đức.  



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 184

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một 
trong những nội dung trọng tâm trong chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Đảng bộ Khối đã tiến hành hàng 
trăm cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiến hành các buổi làm việc 
với một số tổ chức đảng để kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình kết quả triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.  

Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, các chi 
bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên. 
Nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát được thông báo tại chi bộ, giúp đảng 
viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế 
trong thời gian sớm nhất. Trên cơ sở đó phát hiện những tập thể, cá nhân 
tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh để kịp thời biểu dương và tuyên truyền góp phần lan tỏa 
những tấm gương người tốt, việc tốt; đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh 
những tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã có 
nhiều thành tích được ghi nhận, đồng thời đã chú trọng công tác khen 
thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh1.  

Những tấm gương tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng, được tuyên 
truyền sâu rộng đã tạo sự lan tỏa tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Đó là nguồn 
cổ vũ, động viên kịp thời đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối thi đua 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, tạo sự 
chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.  

__________ 
1. Khen thưởng 125 bí thư chi bộ tiêu biểu trong Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập 

Đảng bộ Khối; 13 đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình trong dịp Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW; trao Bằng khen cho 49 tập thể và 43 cá nhân trong dịp Sơ kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen. 
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Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ Khối đã góp 
phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, 
rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động trong Đảng bộ; 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. Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng văn hóa trong Đảng 
bộ Khối; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội 
đảng bộ các cấp. 
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PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ  
KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

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”, 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đổi mới, sáng tạo, tích cực trong 
triển khai, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần 
quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, góp phần quan trọng vào thành công 
của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Khối lần thứ III đặt ra nhiệm vụ: Tăng cường xây dựng Đảng bộ 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 
đức, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục học tập và 
làm theo Bác. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng; bảo vệ vững 
chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước 
và cách mạng. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành 13 kế hoạch, 7 hướng 
dẫn, 1 quy chế và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức 
thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ1. Đảng ủy Khối phân công 1 đồng chí 
__________ 

1. Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW trong toàn khóa; Kế hoạch số 29-KH/ĐUK, ngày 13/01/2017 về tuyên truyền thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm và tổ chức các 
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương; Kế 
hoạch số 78-KH/ĐUK, ngày 29/7/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng; Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 14/6/2018 về 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 
trong tình hình mới”...  



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  187

Thường trực trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là 
cơ quan thường trực tham mưu việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng 
bộ Khối. Các đảng bộ trực thuộc đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, 
kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện1, phân công nhiệm vụ cụ thể đối 
với các đồng chí ủy viên ban thường vụ để lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao tính 
gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. 

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối 
đã đạt được những kết quả nổi bật sau: 

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung 
chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Đảng ủy Khối là một trong những đơn vị tổ chức triển khai học tập Chỉ 
thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa sớm nhất trong toàn quốc bằng 
hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu để phổ biến, quán triệt 
cho hơn 1.000 cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc về nội dung cơ bản 
của Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề toàn khóa, hằng năm. 
Khuyến khích tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu 
trong toàn đảng bộ. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia đạt 
trên 98%. Việc học tập, quán triệt bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng kế 
hoạch bằng nhiều hình thức: hội nghị trực tiếp, trực tuyến và lồng ghép nội 
dung trong các hội nghị khác2. Một số cấp ủy tổ chức hội nghị học tập các 
chuyên đề riêng phù hợp với đặc thù của đơn vị.  

Căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, Đảng ủy 
Khối và các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm. 
Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong tư tưởng, đạo đức, 
phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp 
khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao 

__________ 
1. Giai đoạn 2016 - 2021, các cấp ủy đã ban hành: 5.048 nghị quyết, 282 chỉ thị, 824 chương 

trình hành động, 8.247 kế hoạch, quy định, quy chế, hướng dẫn (lồng ghép và chuyên đề) về 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

2. Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW: 692 hội nghị trực tiếp với 410.612 lượt 
người tham dự và 340 hội trực tuyến (813 điểm cầu) với 61.596 lượt người tham dự; Hội 
nghị học tập chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối: 510 hội nghị trực tiếp với 
325.510 lượt người tham dự và 53 hội nghị trực tuyến (2.106 điểm cầu) với 53.567 lượt người 
tham dự; 199 hội nghị lồng ghép với các nội dung khác.  



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 188

động đăng ký cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
bằng các kế hoạch cụ thể, yêu cầu nêu cao trách nhiệm nêu gương của người 
đứng đầu. Nội dung đăng ký phù hợp với vai trò, vị trí công tác của từng 
doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân. Kết quả học tập và làm theo Bác được xác 
định là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và 
chất lượng đảng viên cuối năm.  

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những 
vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện 
nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc 
tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, trách nhiệm người đứng đầu, 
chế độ nêu gương,...; duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khoá XI, khóa XII), Nghị quyết của Đảng bộ Khối về xây dựng Đảng; nâng cao 
vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tăng 
cường công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên; thực 
hiện việc giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú. Công tác phát triển đảng 
viên bảo đảm chất lượng. 

 Các đảng bộ trong Khối đã lãnh đạo, quán triệt, nghiêm túc thực hiện 
các chủ trương, quy định về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước, khẳng định được vị thế dẫn đầu về trình độ công nghệ hiện 
đại, tỷ suất lợi nhuận cao; đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật phục 
vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các tập đoàn, tổng 
công ty hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế... 
đã thể hiện được vai trò nòng cốt quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của 
nền kinh tế; xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế1. 

__________ 
1. Giai đoạn 2015 - 2020, tổng doanh thu của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong 

Khối tăng hơn 38%; lợi nhuận trước thuế tăng hơn 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn 
chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. 
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Các đảng ủy đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải 
quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định, đặc biệt là xử lý các tồn tại, 
yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư1 góp phần ổn định 
sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Các doanh 
nghiệp, đơn vị trong Khối tiếp tục đi đầu trong công tác an sinh xã hội, hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng 
xa, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện, từ thiện2,... góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ chủ 
quyền thiêng liêng của dân tộc3. Trong đại dịch Covid-19, đã cung cấp vật 
tư, thiết bị phòng, chống dịch; đưa đồng bào từ các vùng có dịch trên thế giới 
về nước; miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm, ổn định thị trường, 
bảo đảm đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp với tổng số 
tiền lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng. 

Các cấp ủy trực thuộc đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cấp ủy viên, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chuẩn mực 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Rà 
soát, xây dựng quy định, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng, chống tham nhũng4. 
Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở; xây dựng và triển khai quy định về văn hóa doanh nghiệp, văn minh 
công sở. (Như: bộ tiêu chí làm nền tảng xây dựng quy tắc ứng xử cho cán bộ 
__________ 

1. Nhiều dự án của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có chuyển biến tích cực (các 
dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Xơ sợi 
Đình Vũ). Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tập trung xử lý các tồn tại trong sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện, đưa vào vận hành nhiều 
dự án quan trọng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết liệt thực hiện các biện 
pháp khắc phục sai phạm, kỷ luật tập thể, cá nhân sai phạm. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
chỉ đạo khắc phục các dự án thua lỗ. Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết liệt thu hồi nợ, 
xử lý nợ xấu. Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) hoàn thành bàn giao tài 
sản, tài chính của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng công 
ty Xi măng Việt Nam giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc trong quá trình tái cơ 
cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp;... 

2. Trực tiếp giúp đỡ 54/62 huyện nghèo trong cả nước. Tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ 
đồng bào bị bão lụt; hỗ trợ giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ 
xây dựng hạ tầng, nhà nhân ái, trường học, bệnh viện, các công trình trên huyện đảo 
Trường Sa (Nhà văn hóa tại Đá Lớn C, Cô Lin, Tốc Tan C, hệ thống điện mặt trời...). 

3. Hỗ trợ: xây mới, cải tạo 17.272 nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết; trên 300 trường học, 
phòng học, nhà bán trú, gần 300 bệnh viện, trung tâm y tế và trên 200 công trình hạ tầng 
giao thông thủy lợi, hệ thống lưới điện, nhà văn hóa, hạ tầng viễn thông; ủng hộ “Quỹ vì 
người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên 503 tỷ đồng. 

4. Xây dựng, ban hành mới 1.076 văn bản; sửa đổi, bổ sung 387 văn bản liên quan. 
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nhân viên, người lao động; bộ định nghĩa hành vi và hướng dẫn thực hiện 
văn hóa chính trực; quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản 
lý; nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; đề án phát triển văn 
hóa doanh nghiệp; quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, 
công nhân viên chức lao động) cải cách hành chính; áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001. Đến nay đã có 35/35 doanh 
nghiệp, cơ quan đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. 
Nhiều doanh nghiệp xây dựng được nội dung, thiết chế văn hóa doanh 
nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể theo ngành/lĩnh vực trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong những nét đặc trưng tạo nên 
thương hiệu của mỗi doanh nghiệp.  

Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh 
được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, 
lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật1, nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Qua phong trào thi đua đã xuất 
hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương mẫu, trung 
thực, có sức lan tỏa lớn, định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người 
lao động trong toàn Khối. 

__________ 
1. Tiêu biểu như: Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 

phong trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”; Đoàn Thanh niên Agribank: Hội thi “Thanh 
niên Agribank tài năng”, hải trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, “Ngày chủ nhật 
hồng”. VNPT có phong trào: “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Người VNPT sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ của VNPT”, “Chất lượng VNPT”; Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam: 
phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
giảm bớt thao tác và an toàn cho người lao động”; Tổng Công ty Ximăng Việt Nam: 43 
sáng kiến, 5 đề tài khoa học (2017); Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: phong trào 
“sáng kiến tiết kiệm” với phương châm chỉ đạo hành động: “Quản trị biến động, tối ưu 
giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích” đã thực 
hiện tiết kiệm được 17.747 tỉ đồng; Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 
phong trào “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trong hoạt động tác nghiệp”; Đảng bộ Ngân 
hàng Công thương Việt Nam: 428 đề tài, ý tưởng sáng kiến được áp dụng đã tiết kiệm 
trên 130 tỷ đồng; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 1.186 ý tưởng, làm lợi 112 tỷ đồng; Tổng 
Công ty Thép Việt Nam: 1.910 sáng kiến, làm lợi 201 tỷ đồng, 133 công trình, việc làm 
được công nhận. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có 819 tập thể, 1.324 cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc trong các phong trào được khen thưởng...  
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3. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách 
Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời 
sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp 

 Đảng ủy Khối tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với tổ 
chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước1, chỉ đạo thông tin, 
tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Tạp chí Điện tử Đảng 
ủy Khối và các tạp chí, trang tin của các đảng bộ trực thuộc đều xây 
dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW2. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với cộng đồng quốc tế được tăng cường3. Nhiều cấp ủy đảng đã sáng tạo tổ 
chức các cuộc thi tìm hiểu về Bác, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao, các buổi sinh hoạt, giao lưu, tọa đàm, tham quan di tích lịch sử cách 
mạng... Công tác tuyên truyền gắn với tuyên truyền thực hiện hiệu quả 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các 
hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
được tổ chức sáng tạo, đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông 

__________ 
1. Tổ chức chương trình “Về nguồn”, đến thăm, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích 

Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An); thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); dâng 
hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, 
Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị); các Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An) và Ngã 
ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Các đảng bộ trực thuộc Khối tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, tổ 
chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động tham 
quan các khu di tích lịch sử cách mạng... 

2. Đã có 20.187 tin bài; 17.048 xuất bản phẩm; 1.373 sự kiện, chương trình được tổ chức; 
33.025 tác phẩm dự thi; 286 mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ 
Chí Minh”; Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; xuất bản cuốn sách Noi 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia triển lãm “Những tâ ́m gương bình dị mà cao quý” ; 
xây dựng 3 phim tài liệu: “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 10 năm một chặng 
đường” và “Mệnh lệnh từ trái tim”, “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Dấu ấn 5 
năm xây dựng và phát triển”; sách ảnh Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 10 năm 
xây dựng và phát triển. Các cấp bộ đoàn trong Khối tổ chức trên 2.000 buổi học tập chuyên 
đề, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề trao đổi các tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác. Năm 
2018, Đoàn Thanh niên Khối tổ chức Cuộc thi video clip với chủ đề “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 40 tác phẩm đến từ 25 cơ sở Đoàn. Video clip 
đạt giải Nhất đã được đăng tải trên fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn với hơn 
15.000 lượt xem. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 192

tin đại chúng, trên internet và các mạng xã hội, góp phần tăng hiệu ứng 
lan tỏa trong đơn vị và xã hội. Từ năm 2019, Đảng ủy Khối tổ chức Giải báo 
chí “Búa liềm vàng” Khối Doanh nghiệp Trung ương với mục tiêu biểu 
dương, tôn vinh cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; 
tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, “Lấy tích cực đẩy lùi 
tiêu cực”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”...  

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, giáo dục lý luận chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch  

Hằng năm, Đảng ủy Khối chủ động tổ chức nhiều buổi thông tin chuyên 
đề cung cấp kịp thời những kiến thức mới; triển khai nghiên cứu nhiều đề 
án, đề tài khoa học1; mở các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và kết nạp đảng 
viên mới... Các cấp ủy đã tổ chức hơn 500 lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận 
chính trị cho trên 70.000 lượt học viên; trên 180.000 lượt cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, người lao động đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; gần 20.000 
lượt cán bộ được tham gia học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, 
nâng cao lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng...  

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch được cấp ủy các cấp xác định là nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt và được triển khai đồng bộ, quyết liệt, từng bước nâng cao 
hiệu quả. 35/35 đảng ủy trực thuộc đã thành lập Ban Chỉ đạo 35. Các cấp ủy 
định kỳ tổ chức các hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội cung cấp 
thông tin chính thống về các vấn đề xã hội quan tâm trong toàn Đảng bộ 
Khối, nhất là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng tuyên 

__________ 

1. Đề án “Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đối với 
cán bộ chủ chốt, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống” (Mã số KHBĐ (2018)-37); Đề án: “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo 
của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nước” (Mã số KHBĐ (2018)-48)... Thông tin chuyên đề: “Cơ hội, thách thức đối với nền 
kinh tế Việt Nam”.  
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truyền các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của cán bộ, đảng viên1.  

Cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp định kỳ tổ chức các hoạt động tiếp 
xúc, đối thoại với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động để nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc2. 
Hướng dẫn, động viên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tham 
gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống; tăng cường đăng tải những thông tin 
tích cực, người tốt, việc tốt, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực 
thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền, bảo vệ uy tín, thương hiệu 
doanh nghiệp; vai trò, vị trí, sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp nhà 
nước trong phát triển đất nước.  

5. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, thi đua, khen thưởng  

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được Đảng 
ủy Khối và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thường 
xuyên, nghiêm túc3. Chú trọng kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và 
kiểm soát việc kê khai tài sản; về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 
doanh nghiệp, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua 
đó phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời phát 
hiện, bồi dưỡng cán bộ nguồn, biểu dương, nhân rộng nhân tố điển hình, 
phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống4. 

__________ 
1. Trong 5 năm qua đã tổ chức 40 hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội, 

có trên 2.000 lượt đại biểu tham dự, phản ánh trên 1.000 ý kiến về tình hình tư tưởng và dư 
luận xã hội. 

2. Đã tổ chức 3.776 cuộc đối thoại với người lao động, tiếp thu trên 25.000 lượt ý kiến 
đóng góp vào các dự thảo của doanh nghiệp, đơn vị. 

3. Trong 5 năm đã kiểm tra 4.790 tổ chức đảng, 21.188 đảng viên; giám sát 4.430 tổ 
chức đảng trực thuộc, 17.871 đảng viên; thi hành kỷ luật 40 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra 
cấp ủy tổ chức giám sát 2.419 tổ chức cơ sở đảng, 12.286 đảng viên. 

4. Đã kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý 46 cán bộ, đảng viên. 
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Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW được Đảng ủy Khối quan tâm, chú trọng1, gắn kết với các phong 
trào thi đua hằng năm và chuyên đề của doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. 
Việc nhân rộng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã có tác 
dụng lan tỏa sâu rộng các gương điển hình tiêu biểu trong mỗi cơ quan, 
doanh nghiệp, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động.  

6. Xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Đổi mới phương pháp và hình thức học tập, quán triệt Chỉ thị số 
05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tăng cường hình thức trực 
tuyến. Đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong học tập và 
làm theo Bác; cụ thể hóa thành các chuyên đề trong sinh hoạt thường kỳ của 
chi bộ; đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành việc làm thường 
xuyên, hằng ngày, từng bước nâng cao về nhận thức và hành động của mỗi 
tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, 
kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình của doanh nghiệp; 
phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, trong đó xác định rõ quyền và trách 
nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 
đề cao trách nhiệm nêu gương; thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống bệnh quan liêu, phô trương, 
hình thức... 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng 
cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết 
luận, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp. Coi trọng việc xây dựng và thực 
hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác, đồng thời hoàn thiện tổ 
chức bộ máy, tinh gọn đầu mối tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức chính trị - xã 
hội, phát huy vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, phát huy 

__________ 
1. Năm năm qua đã có 1 tập thể, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 39 

tập thể, 71 cá nhân được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; 379 tập thể, 676 cá nhân được các đảng 
ủy trực thuộc tặng Giấy khen. 
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vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh 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”; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ 
sở; mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với 
người lao động; chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của 
người lao động từ cơ sở.  

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp 
thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, thông qua việc góp ý vào 
quá trình chuẩn bị các văn kiện và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại 
hội XIII của Đảng; góp ý xây dựng tổ chức đảng, doanh nghiệp vững mạnh; 
đóng góp ý kiến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn 
vị để tiếp thu, hoàn thiện. 

Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng 
ủy Khối các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả, phù 
hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn, tổng 
công ty, ngân hàng và đơn vị trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu nhiệm vụ về sản xuất - kinh doanh của từng đơn vị và của toàn 
Đảng bộ Khối1; văn hóa doanh nghiệp được nâng tầm, chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của 
Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ 
bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là 
nền tảng, động lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. 

__________ 
1. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu: (1) Nộp ngân sách tăng bình quân 5,24%/năm (chỉ tiêu 
là trên 5%/năm); (2) Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 10,77%/năm (chỉ tiêu 8 - 
10%/năm); (3) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 10,58%/năm 
(chỉ tiêu là trên 9%/năm); (4) Thu nhập của người lao động tăng bình quân 8,83%/năm (chỉ 
tiêu là trên 5%/năm). Các ngân hàng thương mại: (1) Tổng tài sản tăng 12,13%/năm (chỉ 
tiêu là tăng trên 10%/năm); (2) Tăng trưởng tín dụng 16,99%/năm (chỉ tiêu từ 12 - 
13%/năm); (3) Lợi nhuận trước thuế tăng 26,11%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm); (4) Tỷ lệ nợ 
xấu năm cao nhất là 1,75%, thấp nhất là 0,78% (chỉ tiêu là dưới 3%). 
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ĐẢNG BỘ BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, TÍCH CỰC THAM MƯU CÔNG TÁC 
 XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN 
 BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG 

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” 
(Chỉ thị 05), Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai đồng 
bộ nhiều chủ trương, giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, 
nhận thức và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của các 
cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, kết quả nổi bật tập 
trung ở việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ 
tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII 
của Đảng. 

1. Khái quát một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện 
Chỉ thị 05 tại Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiên cứu, 

quán triệt đến đảng viên các văn bản của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ 
quan Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ tổ chức học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: hướng dẫn việc nghiên cứu, 
học tập chuyên đề hằng năm, toàn khóa; hướng dẫn về đẩy mạnh việc học tập 
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và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ; cam kết 
phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hằng năm1; hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW2... Các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong 
Đảng bộ thực hiện những văn bản này nghiêm túc và hiệu quả.  

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được cụ thể hóa trong quy chế, quy định nội bộ của cơ quan nhằm tăng 
cường, mở rộng dân chủ và công khai hoá trong hoạt động của cơ quan, các 
vụ, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí từ những việc nhỏ hằng ngày đến cải tiến quy trình nghiệp vụ, đổi 
mới phương pháp công tác. 

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 
ương, của Đảng ủy cấp trên được chú trọng với nhiều hình thức: tổ chức 
các buổi sinh hoạt chuyên đề, mời báo cáo viên nói chuyện, đưa tin trên 
Tạp chí Xây dựng Đảng và Trang tin điện tử của Ban. Khuyến khích các 
chi bộ chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ. 

Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân điển 
hình đã được phát hiện, biểu dương, khen thưởng: 1 tập thể tiêu biểu được 
nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương3; 10 tập thể, 27 
cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy cơ quan4; 7 giải tập thể và 7 cá nhân 
đạt giải thưởng cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung 

__________ 
1. Hướng dẫn số 02-HD/ĐUCQ, ngày 14/7/2016 của Đảng ủy cơ quan hướng dẫn các chi 

bộ, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUCQ, ngày 22/11/2016 
của Đảng ủy cơ quan về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; Công văn số 102-CV/ĐUCQ, ngày 26/7/2017 của Đảng ủy cơ quan về việc cam 
kết rèn luyện phấn đấu hằng năm; Công văn số 117-CV/ĐUCQ, ngày 23/11/2017 về việc 
triển khai sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”... 

2. Kế hoạch sơ kết 2 năm, 3 năm, 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Hướng 
dẫn tổng kết cuối năm của Đảng ủy cơ quan... 

3. Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ. 
4. Năm 2018 tổ chức sơ kết 2 năm (tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân); năm 

2019 tổ chức sơ kết 3 năm (tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 17 cá nhân). 
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ương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 1 giải C 
và 1 giải khuyến khích cuộc thi “Cán bộ, đảng viên các ban đảng và cơ quan 
của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do 
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. 

b) Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề với cách 
làm mới, sáng tạo, hiệu quả 

Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt 
thường xuyên của chi bộ, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy cấp 
trên và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các đồng chí chi ủy 
viên và từng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đề cao trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.  

Việc tổ chức học tập chuyên đề được Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung 
ương triển khai hằng năm1. Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cơ 
quan, các chi bộ xây dựng kế hoạch học tập theo chuyên đề, xác định thời 
gian, chuẩn bị tài liệu học tập, phân công chi ủy viên hoặc đảng viên trong 
chi bộ chuẩn bị và giới thiệu nội dung cơ bản của chuyên đề, tổ chức nghiên 
cứu, thảo luận sâu từng nội dung, gắn với nhiệm vụ chính trị của vụ, cục, 
đơn vị, liên hệ thực tế, giải đáp các ý kiến của đảng viên.  

Một số chi bộ, tổ chức đoàn thể có nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo, 
giúp cho việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên sinh 
động, cụ thể, gần gũi hơn, từ đó việc làm theo dần đi vào nền nếp, trở thành 
hành động tự giác, thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực như: Tổ chức 
các buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng thiết 

__________ 
1. Năm 2017, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, 

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ”; năm 2018, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, 
đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2019, 
“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2020, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”...  
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thực, cụ thể hơn, tập trung gắn với tình hình và nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị1; 
tổ chức sinh hoạt chuyên đề kết hợp với việc vào Lăng viếng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, thăm một số địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Khu di tích Phủ Chủ tịch, 
Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử ATK (Định Hóa, Thái Nguyên), 
Tân Trào (Tuyên Quang), quê Bác (Nam Đàn, Nghệ An)2... Ban Chấp 
hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan thường 
xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để quán triệt và tổ 
chức thực hiện, được công đoàn các vụ, đơn vị, các chi hội cựu chiến binh, 
các chi đoàn và đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng3. 

__________ 
1. Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh về phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, 
đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân”; Chi bộ Vụ Địa phương I 
“Phong cách khéo dùng người, trọng dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW”; Chi bộ Vụ Địa phương II “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về mối 
quan hệ giữa đức và tài”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sắp xếp cán bộ gắn với tổ chức bộ 
máy”; Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người 
đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Người làm báo Tạp chí Xây dựng Đảng học theo Bác đặt quyền lợi của Đảng, của 
Tổ quốc lên trên hết và trước hết; “Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống trong hoạt động báo chí và sự rèn luyện, tu dưỡng, phòng ngừa của phóng viên, 
biên tập viên”; Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan “Xây dựng phong cách làm việc theo 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng”, 
“Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực nghề nghiệp”; Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ “Xây dựng 
tác phong công tác của người cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh về phong cách làm việc, gắn lý luận với 
thực tiễn và sâu sát cơ sở”; Chi bộ Văn phòng Đề án 165 “Tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”; Chi bộ Tài vụ - Quản trị - Công nghệ thông tin “Xây 
dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ 
“Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng”; Chi bộ Vụ Đảng 
viên “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo, quản lý”, “Tìm hiểu một số vấn đề về 
phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... 

2. Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, Chi bộ Vụ Địa phương I. 
3. Công đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức cán 

bộ”; Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cuộc đời và sự 
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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c) Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, phong cách của cán 
bộ, đảng viên trong chi bộ; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị 

Một là, các chi bộ đã xây dựng và định kỳ hằng năm bổ sung, hoàn 
thiện chuẩn mực đạo đức, phong cách của đảng viên, cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ theo phương châm “sát chức 
năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” gắn với đặc thù về chức 
năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị như: “Kiên định, trung thành - Vì dân 
phục vụ; Trách nhiệm, tận tụy - Cầu thị, lắng nghe; Công, tư phân minh - 
Nghĩa, tình trọn vẹn; Khiêm tốn, học hỏi - Cộng tác, giúp đỡ; Đoàn kết, trí 
tuệ - Toàn vụ đồng tâm” (Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên); “Tuyệt đối 
trung thành, nắm chắc tình hình, đoàn kết, chân tình, tham mưu đúng, 
trúng” (Chi bộ Vụ Địa phương I); “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, gương 
mẫu, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tham mưu hiệu quả” (Chi 
bộ Vụ Địa phương II); “Đoàn kết, trung thành, trí tuệ, dũng cảm” (Chi bộ 
Vụ V); “Trung thực, trách nhiệm, hiểu việc, hiểu người, khách quan, cầu 
thị, chủ động, sáng tạo” (Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan); “Phục vụ kịp 
thời, chu đáo, tận tụy, trách nhiệm, tiết kiệm, hiệu quả” (Chi bộ Tài vụ - 
Quản trị - Công nghệ thông tin)... Ngoài ra, Chi ủy phối hợp với lãnh đạo 
vụ, cục, đơn vị tiến hành xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế 
làm việc của chi uỷ, Quy chế làm việc của vụ, cục, đơn vị cũng như các quy 
chế, quy định nội bộ khác của vụ, cục, đơn vị phù hợp với chuẩn mực đạo 
đức, phong cách đã đề ra. 

Hai là, các chi bộ, cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, 
phấn đấu hằng năm. Nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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” và các 
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên1. Do đó, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là tính gương mẫu đi đầu của cán bộ 

__________ 
1. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, 

ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương. 
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lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng lên. Kết quả này thể hiện rõ 
trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân 
dân, tạo chuyển biến bước đầu trong giải quyết những vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng, góp phần khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực 
tiếp, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm 
túc nội dung đăng ký “làm theo” và đánh giá kết quả đảng viên phấn đấu tu 
dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước 
chi bộ. Định kỳ và cuối năm, đảng viên đối chiếu với những nội dung đã 
đăng ký để tự nhận xét, đánh giá bản thân. Chi bộ lấy kết quả học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những 
tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên và chi bộ. 

Ba là, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị 
luôn thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc và sinh hoạt hằng 
ngày; tích cực trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức; phong cách làm việc mở 
rộng dân chủ, sâu sát địa phương, cơ sở, gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng 
nghiệp và quần chúng; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, liêm khiết 
trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tính tự giác nêu gương của cán bộ chủ chốt, tác 
phong công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý trong Ban đã có chuyển biến tích cực. Nhiều cán bộ, chuyên 
viên làm việc tận tụy, trách nhiệm, không kể ngày, đêm để góp phần vào việc 
hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao. 

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
Đảng ủy cơ quan luôn chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, 

tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 
Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh tại một số chi bộ1, đồng thời hướng dẫn các chi bộ còn 

__________ 
1. Năm 2016, kiểm tra, giám sát 4 chi bộ; năm 2017 kiểm tra giám sát 2 chi bộ; năm 

2018 kiểm tra, giám sát 5 chi bộ; năm 2019 kiểm tra giám sát 6 chi bộ; năm 2020 là năm 
tiến hành Đại hội các chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025, do 
đó Đảng ủy không tiến hành kiểm tra các chi bộ, chỉ ban hành Kế hoạch để các chi bộ tự 
kiểm tra, giám sát. 
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lại căn cứ vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và kế 
hoạch của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan xây dựng chương trình và thực 
hiện việc tự kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong chi bộ, trong đó có 
nội dung kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên được thông báo 
công khai trước chi bộ, giúp các đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp 
thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đảng ủy, chi ủy, chi bộ thường xuyên 
nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền và đánh giá đúng kết quả học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, 
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì nghiêm túc chế độ 
thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh với Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 
Khối theo đúng quy định. Các chi bộ định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết và có 
báo cáo gửi Đảng ủy cơ quan. 

2. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với trọng tâm công tác, 
nhiệm vụ chính trị được giao đã mang lại những kết quả tích cực 
trong tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ 
Đại hội XII 

Năm năm qua, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương luôn chú trọng 
hướng dẫn, triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn 
với các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác, đặc biệt là nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. 

Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, 
đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, 
chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy 
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, để thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng 
Đảng, nhất là 2/6 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Trung 
ương đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề và 1 quy định về xây dựng Đảng; 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 130 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. 
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Trong đó, nhiều văn bản đã trở thành chủ trương lớn, có tác động mạnh mẽ, 
tạo chuyển biến lớn, tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, 
công tác cán bộ như: Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 
19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương... 

Tham mưu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai các chủ 
trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng kết hợp 
chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đề cao trách 
nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; 
phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân 
dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề khó, phức tạp đặt ra và thực 
hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp.  

Tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện các đề án trình Trung ương, 
cấp ủy các cấp; tiếp tục tham mưu thực hiện các nghị quyết, quy định của 
Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng 
vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự 
đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đặc biệt, đã tham mưu chuẩn 
bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung 
của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời thể chế hoá, cụ thể 
hoá các đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, 
kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, 
cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã ban hành các nghị quyết 
chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 
tâm, khâu đột phá; khắc phục điểm yếu, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề 
phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và 
cán bộ, đảng viên; đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo đem lại 
hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 204

sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tấm 
gương “người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan 
tỏa trong Đảng và trong xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết 
quả tích cực. Bên cạnh đó, việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên 
vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi cán bộ, đảng 
viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối 
sống, tác phong công tác. 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị về công 
tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã mang lại những 
kết quả tích cực, nhiều mặt công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh và có 
chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng: 

Một là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức được đặc biệt chú 
trọng; xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, tiến hành đồng 
bộ và có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ vững 
chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. 

Hai là, việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh 
giản biên chế của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt ở 
các cấp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng 
tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét; bước đầu 
khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm đã tồn tại trong thời gian dài. 

Ba là, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, được 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ trong cả nhiệm kỳ 
và đạt được một số kết quả quan trọng; đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng 
tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có 
nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có 
bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Tham nhũng từng bước 
được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, được cán bộ, đảng 
viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. 

Năm là, công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới, chất lượng, 
hiệu quả được nâng lên, nhất là dân vận chính quyền; quan điểm “dân là gốc”, 
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là chủ thể của công cuộc đổi mới được tăng cường về nhận thức và thực hiện 
đầy đủ, sâu sắc hơn. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được 
củng cố, tăng cường. 

Sáu là, phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, năng lực 
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên. Đã quán triệt và vận dụng 
sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng là: Ban hành đường lối, chủ 
trương, nghị quyết; tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; công tác 
tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; sự gương mẫu của đảng viên. 

Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và 
nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ 
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và 
trong sạch, vững mạnh; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, 
tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền 
vững trong những năm tới. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG TRONG HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TẠI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN  
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

Qua 5 năm triển khai 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”, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ đã tổ chức đồng bộ 
nhiều chủ trương, giải pháp, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua kết quả triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá 
tại Đảng bộ, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết, trong đó 
nổi lên bài học quan trọng về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp - nhân tố quan trọng quyết định hiệu 
quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài 
viết này tập trung làm rõ một cách khái quát bài học kinh nghiệm này 
qua thực tiễn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ cơ quan 
Văn phòng Chính phủ. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn 
với đề cao trách nhiệm nêu gương 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy cơ 
quan Văn phòng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
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việc triển khai thực hiện Chỉ thị1. Ngày 30/12/2016, Đảng ủy cơ quan 
Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 
05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho toàn thể đảng 
viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ. Việc tổ chức học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được thực hiện nghiêm túc 
theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương.  

Hằng năm, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Chính phủ đã ban hành các văn 
bản, hướng dẫn và đã cấp phát tài liệu chuyên đề học tập theo tấm gương, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đảng ủy, chi ủy trực thuộc và các 
đồng chí là cấp ủy viên các cấp thuộc Đảng bộ để triển khai, thực hiện và tổ 
chức sinh hoạt chuyên đề2. 

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp ủy đưa việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội 
dung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XXV của 
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ 
cấp mình, từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả 
nhiệm kỳ của đảng bộ, chi bộ. Đề ra tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để cán bộ, 
đảng viên, công chức trong cơ quan phấn đấu, rèn luyện với 5 tiêu chí cơ bản: 

__________ 
1. Công văn số 79-CV/ĐU, ngày 23/5/2016 đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ; Chương trình hành động 
số 10-CTr/ĐU, ngày 07/11/2016 để thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 06/10/2016 của 
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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. 

2. Chuyên đề năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, 
tự chuyển hóa”. Chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người 
đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy 
dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Qua 5 năm phát 1.500 cuốn tài liệu. 
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lập trường, tư tưởng; công tác chuyên môn; đạo đức, lối sống; ý thức chấp 
hành nội quy, quy định và tinh thần hợp tác quốc tế. Tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện chuẩn mực của cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng 
Chính phủ1.  

Căn cứ vào chuẩn mực trên, các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động rà soát 
lại các nội dung xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiểm tra việc thực hiện chuẩn 
mực đạo đức đã đề ra. Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy cơ quan 
Văn phòng Chính phủ, 100% các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành xây dựng kế 
hoạch sinh hoạt chuyên đề trong năm và phân công đồng chí cấp ủy trực tiếp 
chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện ở đảng bộ, chi bộ mình.  

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Chính phủ về việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng ủy, chi 
ủy trực thuộc chú trọng công tác tự phê bình và phê bình thông qua hoạt động 
giám sát, kiểm điểm đảng viên được thực hiện thường xuyên, thiết thực, trách 
nhiệm và mang tính xây dựng cao. Hằng năm, các chi bộ đã xây dựng Chương 
trình kiểm tra, giám sát đảng viên, thực hiện thường xuyên tự kiểm tra; giám 
sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được 
làm2, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của đảng viên trong chi bộ. Việc giám sát 
đã trở thành công việc thường xuyên. Các đảng viên được giám sát báo cáo 
kiểm điểm nghiêm túc, các đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến 
thẳng thắn, mang tính xây dựng về những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, từ đó giúp 
cho đảng viên được giám sát nhận thức các mặt mạnh, mặt yếu của mình, xây 
dựng kế hoạch biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để hoàn thiện 
hơn trong công tác và sinh hoạt, đồng thời qua đó cũng tạo sự chia sẻ, đoàn kết 
thương yêu nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.  

__________ 
1. Các chuẩn mực gồm: (1) Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tất cả vì lợi ích 

của nhân dân, của đất nước. (2) Gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương. (3) Bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, tham mưu giỏi, 
phục vụ chu đáo, thông tin chính xác, kịp thời. (4) Đoàn kết, thân ái, tương trợ, cùng nhau 
tiến bộ. Khẩu hiệu chung của cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ: trung thành - tận 
tụy - đoàn kết - trí tuệ - kỷ cương. 

2. Trong 5 năm qua, 100% các chi bộ đã tiến hành giám sát đối với toàn bộ đảng viên 
trong chi bộ (mỗi quý thực hiện kiểm tra, giám sát 3 - 5 đảng viên). 
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2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về nêu gương  

Trong những năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành một số quy định 
để phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là 
người đứng đầu1: Đây cũng chính là sự quán triệt và vận dụng phong cách 
nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Để thực hiện 
nghiêm túc các quy định của Trung ương về nêu gương gắn với việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Chính phủ đã luôn 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tuyên truyền sâu 
rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động thông qua 
các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện thời sự... về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động trong Đảng bộ tích cực học tập và làm theo Bác 
(như mời GS.TS. Hoàng Chí Bảo đến nói chuyện; tổ chức sinh hoạt thảo luận 
về tác phẩm: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh). Chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, 
“trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt 
định kỳ của chi bộ và gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.  

Hằng năm, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy, 
trưởng các vụ, cục, đơn vị đều thực hiện và cam kết xây dựng chương trình 
hành động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó, có việc làm 
cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 

__________ 
1. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 
19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu 
gương. Đặc biệt ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 
08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính 
trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quy định nêu rõ 8 nội dung 
cần phải gương mẫu thực hiện và 8 nội dung cần phải kiên quyết chống. 
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của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Ban 
Thường vụ Đảng ủy đều tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm theo 
đúng quy định. 

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện 
tốt quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Ban Thường 
vụ Đảng ủy qua đó đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm khắc 
phục hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của cơ 
quan (nhất là về đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ công việc, tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phối hợp 
công tác; mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê 
bình, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và cấp ủy đảng; 
thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh công tác tổ chức, 
cán bộ...).  

Cùng với việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Lãnh đạo 
Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ; công tác tổ chức cán bộ và thẩm quyền, trách nhiệm của 
người đứng đầu; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, 
tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về công tác cán bộ, đẩy mạnh giáo 
dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
nâng cao hiệu quả công tác cung cấp và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Đặc biệt từ đầu năm 2020 nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, 
thách thức do tác động và chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và 
thiên tai, lũ lụt. Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã phát động thi đua, yêu 
cầu các cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đơn vị phát huy hơn nữa 
tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tham mưu lên Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, qua đó chỉ đạo điều hành quyết tâm thực hiện “mục 
tiêu kép”; vừa quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như 
chống giặc” vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
đời sống nhân dân. 

Qua việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về nêu 
gương gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua quá trình triển khai 
thực hiện nghiêm túc tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng 
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Chính phủ, để tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp 
ủy, cơ quan, đơn vị thì người đứng đầu với vai trò “đầu tàu” và sức ảnh 
hưởng lớn là gốc của phong trào, khơi nguồn cho thành công trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong thời gian tới cần chú trọng 
thực hiện một số nội dung như sau: 

Thứ nhất, các cán bộ, lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cần cụ 
thể hóa việc học tập, làm theo phong cách nêu gương Hồ Chí Minh bằng 
những việc làm cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị 
mình để cấp trên và cán bộ cấp dưới có cơ sở để đối chiếu, giám sát, kiểm tra; 
đề cao tự phê bình trong sinh hoạt đảng tại chi bộ. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị và các đoàn thể 
nhân dân, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ lãnh đạo 
nhất là khi có những dấu hiệu vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm. 

Thứ ba, đề cao vai trò tự giáo dục của mỗi cán bộ, lãnh đạo, thực hiện tốt 
việc nói đi đôi với làm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện đạo đức 
cách mạng trong công tác hằng ngày. 

Thứ tư, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là từ các 
văn bản của Trung ương về nêu gương. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên các 
mặt trận về tư tưởng, lý luận, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên 
tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; đồng thời nhận diện và phòng, chống hiệu quả những nguy cơ 
suy thoái trong cán bộ, đảng viên. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY 

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ NỘI VỤ 

Sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ban hành, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã 
phối hợp với Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị thuộc, 
trực thuộc Bộ và các tổ chức đoàn thể trong Bộ phổ biến, quán triệt, tuyên 
truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 
25/7/2016 của Ban Bí thư và các văn bản, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến toàn thể đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ với nhiều 
hình thức phong phú, thiết thực1. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các quy định về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ cũng 
như là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động nghiên 
cứu, sưu tầm, xây dựng tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực quản lý nhà 
nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tư tưởng của Hồ Chí Minh 
về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, về khối đại đoàn kết dân tộc, 
về xây dựng Đảng... 

__________ 
1. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ với Đảng ủy Bộ, hằng năm 

Đảng ủy Bộ đều ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Ban Cán sự đảng lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng chuyên trang về “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, 
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ”. 
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Trong 5 năm triển khai, Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ 
tổ chức 27 hội nghị (tại Hà Nội, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên) với 
tỷ lệ đảng viên tham gia đạt từ 95% trở lên. Đưa việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt 
thường xuyên của chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII. Hằng năm, mỗi chi bộ phải tổ chức ít nhất 1 buổi sinh hoạt 
chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Giáo dục, 
rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, khắc phục tình trạng quan 
liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Xác 
định đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và đạo đức. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, gắn với 
thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ cùng toàn ngành 
đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Một trong 
những kết quả nổi bật là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ 
trọng tâm, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cấp thiết của bộ, 
ngành, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính 
trị. Cụ thể như sau: 

1. Khái quát một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm công tác 

1.1. Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo các 
đảng bộ, chi bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm, thường 
xuyên quán triệt, phổ biến 4 nội dung đột phá trong các buổi sinh hoạt 
Đảng, sinh hoạt chính quyền, cụ thể: (1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc 
các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, 
nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch; (2) Đổi 
mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, 
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tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh 
thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công 
việc, nói đi đôi với làm; (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ 
chức chính trị xã hội; (4) Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

1.2. Về trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt, người đứng đầu các cấp ủy: Việc tự phê bình và phê bình những biểu 
hiện tiêu cực, thói hư tật xấu trong thời gian qua luôn được cán bộ lãnh đạo 
và cấp ủy các cấp đề cao thực hiện. Đặc biệt là gắn nội dung này với việc 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên. Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo đảng ủy trực 
thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiên quyết, khẩn trương trong việc giải 
quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến tư tưởng, đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, không để những vụ việc kéo dài làm ảnh 
hưởng đến lòng tin, gây bức xúc, tạo dư luận xấu trong cơ quan, đơn vị và 
trong xã hội. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đặc biệt trong thực hiện 
việc cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đổi mới 
công tác thi đua khen thưởng... 

1.3. Ban Cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ tham mưu Thủ 
tướng Chính phủ ban hành: Chỉ thị số 26-CT/TTg, ngày 05/9/2016 về tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 
số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 
về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Đồng thời, Ban Cán sự đảng Bộ ban 
hành Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ, ngày 26/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 
các quy định về nêu gương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát 
hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Quy định 
số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ 
chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, 
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thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nâng cao tinh thần 
cảnh giác, phòng, chống và đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, 
phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, tuyên truyền kích động, chống 
phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phát hiện, 
nhận diện, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống hiện tượng 
co cụm, né tránh, sợ không dám làm; chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu 
bầu, chạy khen thưởng; thực hiện có hiệu quả việc kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình, việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm. 

1.4. Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020 nói chung 
và trong nội bộ Bộ nói riêng đạt nhiều kết quả.  

1.5. Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các 
cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp, đạo đức công vụ của từng Đảng bộ, chi bộ với phương châm “sát với 
chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực 
hiện”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trở thành công việc thường xuyên, liên tục trong từng cấp ủy, góp phần nâng 
cao ý thức tự giác của đảng viên trong toàn đảng bộ. Các chi bộ thực hiện 
sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép sinh hoạt định kỳ theo Chỉ thị số 05-CT/TW 
có các bài tham luận của đảng viên. Kết quả xếp loại hằng năm về thực hiện 
chuẩn mực đạo đức công vụ và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK 
ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 
về ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung 
ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào tiêu chí 
đánh giá, xếp loại đảng viên. 

1.6. Ban Cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKTTW, ngày 
20/4/2017 hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp 
mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư 
tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

1.7. Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong hoàn thành nhiệm vụ 
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chính trị của Bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ 
đã đề cao tinh thần trách nhiệm, với ý thức nỗ lực làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác, đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cơ bản hoàn thành các đề án 
do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tập trung 
tham mưu cho Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường 
công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực công tác của Bộ, trong 
đó có nhiều nội dung đổi mới để phù hợp với tình hình mới như: Cải cách 
hành chính nhà nước; quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên 
chức; chính quyền địa phương; tổ chức bộ máy hành chính; tôn giáo, thi 
đua, khen thưởng... 

2. Một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác 
cải cách hành chính trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020 
nói chung và trong nội bộ Bộ nói riêng. Thực hiện nhiều giải pháp thiết 
thực để nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, 
công chức, viên chức của Bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu 
cực. Phát huy truyền thống, xây dựng uy tín, bản sắc công chức, viên chức 
Bộ Nội vụ “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, 
tinh thông”; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển 
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy 
lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.  

Điểm nổi bật là việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả của hệ thống chính trị được thực hiện mạnh mẽ, như một “cuộc 
đổi mới” về tổ chức, bảo đảm hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương 
đến địa phương hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Có thể 
khái quát những kết quả đạt được như sau: 

Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước đã đạt những 
kết quả có ý nghĩa rất quan trọng. Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành 
đã ban hành 71 luật, 745 nghị định, 232 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 
2.242 thông tư và nhiều văn bản khác. Qua đó, thể chế của nền hành chính 
được cải cách và hoàn thiện phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và 
cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu hội nhập quốc tế. Cần nhấn mạnh rằng, kết quả xây dựng, hoàn thiện 
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thể chế hành chính nhà nước không chỉ thể hiện ở số lượng văn bản, mà ý 
nghĩa quan trọng nhất là đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối 
của Đảng để tạo lập cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho việc thực hiện 
sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. 

Việc sắp xếp bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương đã từng 
bước phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng 
chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên 
trong đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo 
được nhận thức mới, tư duy mới và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống 
chính trị từ Trung ương đến địa phương và đến nay đã giảm được nhiều đầu 
mối bên trong các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt giảm trên 25% đơn vị sự 
nghiệp, nhất là ở các địa phương đã giảm 3.980 đơn vị sự nghiệp; thực hiện 
tích cực việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (đã giảm 8/713 
đơn vị hành chính cấp huyện và 557/11.160 đơn vị hành chính cấp xã; 
38.369/98.455 thôn, bản, tổ dân phố, tương ứng giảm 39%). Qua sắp xếp, bước 
đầu đảm bảo tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW đã giúp “6 giảm” 
và “6 tăng”. Cụ thể, “6 giảm” là: Giảm đầu mối; giảm cấp trung gian; giảm số 
lượng lãnh đạo; giảm biên chế; giảm thủ tục hành chính; giảm chi cho bộ máy hệ 
thống chính trị. “6 tăng” bao gồm: Tăng về tính khoa học tổ chức; tăng về chất 
lượng cán bộ; tăng về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng 
chi cho đầu tư phát triển; tăng lòng tin của nhân dân với Đảng; tăng sự đồng 
thuận xã hội. 

Trong 5 năm qua, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả. Ban Cán sự 
đảng, Đảng ủy Bộ cũng như các đảng ủy trực thuộc đều đã xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, 
tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thành lập 
Bộ phận giúp việc cấp ủy ở các cấp; hoàn thiện và triển khai thực hiện 
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chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 
sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị... Qua đó, đã góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ 
trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các nghị 
quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu 
gương góp phần quan trọng tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành 
động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ. Đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ ổn định về tư tưởng, có ý thức 
xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được 
truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ. Hầu hết cán bộ, công chức, đảng viên cơ 
quan Bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý 
thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức tự phê bình và phê bình 
được nâng lên một bước. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí 
trong Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ. 

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ trọng 
tâm, nhất là công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt đẹp; công 
tác cải cách hành chính đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền 
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín 
quốc tế của đất nước. Những kết quả đó là nền tảng thúc đẩy thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng này trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để nâng cao năng lực, 
sức chiến đấu của Đảng và toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

3. Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong 
thời gian tới 

- Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ với nhiều hình thức 
phong phú, thiết thực; trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, 
người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện. 
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- Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ; rèn 
luyện phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ; khắc phục tình 
trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực 
thuộc Bộ phải thể hiện rõ trách nhiệm gương mẫu đi đầu, quyết liệt đổi 
mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, 
là hạt nhân đoàn kết, quy tụ trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị. 

- Coi trọng việc sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng 
người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những cơ quan, đơn vị, tổ chức 
và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có cách làm sáng tạo, hiệu quả 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Cổng Thông tin điện tử của Bộ tiếp tục 
nâng cao chất lượng Chuyên trang “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XII”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy 
định về trách nhiệm nêu gương. 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các công tác tuyên truyền, 
tập trung tuyên truyền sâu, rộng, phong phú về hình thức, đa dạng, thiết 
thực về nội dung, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu chia sẻ 
kinh nghiệm để làm lan tỏa những việc làm tốt, nhân rộng các gương điển 
hình tiên tiến. 

- Tiếp tục thực hiện có kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy vai trò 
của nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Bộ Nội vụ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá 
nhân hằng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 
các quy định về nêu gương. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự 
giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm tập trung 
làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm 
điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết 
điểm và báo cáo cấp trên, cấp ủy nơi đang sinh hoạt. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 220

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, 
kế hoạch, những việc làm theo lời Bác; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ tăng cường 
công tác giám sát đảng viên thực hiện những cam kết đã đăng ký. 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG MỚI 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY  

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Tháng 3/1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác 
phẩm Đời sống mới. Dù ra đời cách đây hơn 70 năm nhưng Đời sống mới vẫn 
là tác phẩm mang tính thời sự nóng hổi, sâu sắc, vẹn nguyên giá trị lý luận 
và thực tiễn trong công cuộc đổi mới.  

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của đời sống mới là “làm thế nào 
cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh 
hơn”1, để “đời sống toàn thể đồng bào ta có thể phong lưu, dồi dào”2 và “xây 
dựng một nước Việt Nam mới phú cường”3. Đời sống mới bao gồm đời sống 
mới riêng cho từng người và đời sống mới chung cho cộng đồng, tập thể như 
các gia đình, làng xã, bộ đội, các nhà máy, trường học, công sở,... Đời sống 
mới không tách rời tăng gia sản xuất, cần, kiệm, liêm, chính. Tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đời sống mới không chỉ có giá trị to 
lớn trong việc xây dựng con người, xã hội Việt Nam mới, góp phần kháng 
chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, mà còn có ý nghĩa thời sự đối với sự 
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay, 
là kim chỉ nam đối với phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay, soi 
đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình xây dựng một nước Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới, trong cả lý luận và thực 
tiễn, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược 
quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền 

__________ 
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.113, 128, 128.  
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vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Nghị quyết số 26-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn chính là một biểu hiện sinh động, là chủ trương đúng đắn, hợp lòng 
dân, đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. Cụ thể hóa Nghị 
quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo triển 
khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp để thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện và 
chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn 
nông thôn. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và là nội dung cụ thể của 
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.   

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 quyết định phê 
duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2010 - 2020 nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người dân; xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; 
cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông 
nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội 
nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi 
trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới đã được tiếp thu, vận dụng một 
cách sáng tạo để xây dựng nông thôn mới trong cả nước hiện nay. Trước hết, 
cách tiếp cận xây dựng nông thôn mới của nước ta mang tính toàn diện, thể 
hiện rõ trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện 
nay ở tính toàn diện, rộng khắp, xây dựng nông thôn mới từ trong gia đình 
ra làng, xã; từ trường học đến công sở, từ nhà máy đến quân đội,... Xây dựng 
nông thôn mới như vậy đảm bảo huy động tốt nguồn lực toàn xã hội và thấm 
đượm tính nhân văn, với các đặc trưng: bao trùm, định lượng, dựa vào dân, 
hướng về cơ sở, đậm tính thi đua, dựa vào hệ thống chính trị, mở và phân 
cấp, khoa học, bền vững, không có điểm dừng, không bỏ ai ở lại phía sau.  

Việc tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện mục tiêu của xây 
dựng nông thôn mới là nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân nông thôn; xây dựng nông thôn mới không phải là loại bỏ hoàn 
toàn cái cũ mà là phá bỏ cái cũ lạc hậu không còn phù hợp và bổ sung các giá 
trị mới phù hợp với bối cảnh mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân 
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trong xây dựng nông thôn mới với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; phạm vi xây dựng nông thôn mới là toàn 
diện, bao gồm nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục,...; xây dựng 
nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, với các phương thức 
thực hiện từ tuyên truyền đến vận động, làm gương, làm thí điểm và đi từ 
gia đình, thôn xóm đến xã, huyện và lan tỏa trong cả nước.  

Xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng đời sống mới, lối sống mới, là 
thực hành cần, kiệm, liêm, chính từ mỗi người dân nông thôn đến gia đình, 
thôn/xóm thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông thôn. Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, 
19 tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành chính là hướng tới xây dựng 
xã hội nông thôn giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, 11 nội 
dung triển khai trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010 - 2020 cũng chính là thực hành đời sống mới cần, kiệm, 
liêm, chính, trong đó, chúng ta luôn xác định phát triển sản xuất hàng hóa 
đi đôi, gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa; lấy văn hóa làm nền tảng 
tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Xây dựng đời sống văn hóa của 
nông thôn mới gắn với cội nguồn, nhân tố trung tâm là con người - cá nhân 
và cộng đồng trong các gia đình, làng xã. Trong nhân cách mỗi người, văn 
hóa gia đình, văn hóa làng xã, khắc sâu các giá trị tinh thần cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư; lòng yêu nước thương dân, tất cả vì lợi ích chung như 
Bác Hồ đã dạy. Nếu trong làng xã, hệ thống chính trị còn có cán bộ, đảng 
viên chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân, ích kỷ, thì khó có nông thôn mới. Thực 
tiễn xây dựng nông thôn mới những năm qua cho thấy, trong xây dựng nông 
thôn mới, con người, mỗi người cá nhân, gia đình, làng xã, cả hệ thống chính 
trị, nhất là nông dân là chủ thể tư duy năng động, sáng tạo. Người nông dân 
chỉ thực sự là chủ thể của xây dựng nông thôn mới khi họ thực sự thực hành 
đời sống mới cần, kiệm, liêm, chính. Xây dựng nông thôn mới vừa hướng tới 
một xã hội văn minh, hiện đại nhưng vẫn hài hoà với việc gìn giữ những nét 
đẹp văn hoá truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đặc trưng 
của nông thôn Việt Nam.  

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, để đoàn kết tham gia phát 
triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 224

khuyến khích làm giàu chính đáng. Như vậy, bên cạnh việc ban hành các 
quy định pháp luật chặt chẽ, xây dựng nông thôn mới hiện nay còn là phong 
trào thi đua của toàn dân, phát huy tính chủ động và thi đua, sáng tạo của 
người dân, kịp thời khen thưởng, động viên và khích lệ các mô hình tốt, cách 
làm hay, đồng thời đánh giá, điều chỉnh các nội dung, hoạt động chưa được 
phù hợp. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết trong nhân dân được khơi dậy và phát 
huy trong xây dựng nông thôn mới. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 
chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp 
nghĩa, tương thân, tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. 
Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết 
phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần 
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.  

Trong 10 năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, các bộ, 
ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả 
nước đã chung sức, đồng lòng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật của 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt 
nhiều vùng nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về 
giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được quan tâm đầu tư, nâng cấp, 
xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế 
và thu nhập cao; số hộ nghèo giảm nhanh; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục 
được củng cố. Thực tế 10 năm xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, đã được từng ngành, từng địa phương và mỗi 
người dân ở nông thôn quán triệt sâu sắc, đạt được nhiều kết quả trong việc 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. 

Theo tinh thần của Đời sống mới, quá trình xây dựng nông thôn mới đã 
triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố; 664 huyện, 
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và 8.902 xã trong cả nước. Đến tháng 
02/2020, cả nước đã có 4.947 xã (55,6%) đã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, tăng 38,4% so với cuối năm 2015 (là thời điểm tổng kết giai đoạn 1) 
và vượt 5,6% so với mục tiêu 10 năm (2010 - 2020). Trong đó, vùng đồng bằng 
sông Hồng đạt 88,89%, miền núi phía Bắc đạt 31,6%, đồng bằng sông Cửu 
Long đạt 51,2% đã hoàn thành vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ 
tướng Chính phủ giao; có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã 
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hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao; có 
9 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai, 
Bình Dương và Cần Thơ). Trong số các xã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới, đã có 109/125 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu 
chí/xã, hoàn thành vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính 
phủ giao, trong đó, có 2/7 vùng và 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương hoàn thành và vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng 
Chính phủ giao. Cả nước đã có 115 đơn vị cấp huyện của 42 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định có 100% xã và 
100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Bên cạnh việc triển khai rộng khắp, xây dựng nông thôn mới còn cố 
gắng làm kiểu mẫu, xây dựng các điển hình tiên tiến để nhân rộng và lan 
tỏa. Đến nay, cả nước đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã 
có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ. Đối với cấp huyện, có 4 huyện (Hải Hậu, Nam Định; Nam Đàn, 
Nghệ An; Đơn Dương, Lâm Đồng và Xuân Lộc, Đồng Nai) được Ban Chỉ 
đạo Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới, để tổng kết, 
đánh giá phục vụ xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai 
đoạn sau năm 2020.  

Như vậy, với các kết quả đạt được đến nay, Chương trình đã hoàn thành 
và vượt mục tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung 
ương giao hơn 1 năm. Sau hơn 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, 
chúng ta có thể khẳng định đây là một Nghị quyết, một Chương trình rất 
đúng, rất trúng, đi vào lòng người, khai thác được sức mạnh tổng thể của cả 
hệ thống chính trị, sức mạnh của từng người dân tạo nên thành tích to lớn, 
toàn diện và lịch sử. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của cán 
bộ, đảng viên, của nhân dân và toàn xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn. Chương trình đã mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nhiều 
vùng nông thôn trở thành nơi “đáng sống”. Chính vì vậy, bộ mặt nông nghiệp, 
nông thôn Việt Nam thay đổi đáng kể: xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.  
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Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên 
tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
và những nội dung của Đời sống mới sẽ tiếp tục được vận dụng vào xây dựng 
nông thôn mới trong giai đoạn sau năm 2020 trên cơ sở kế thừa các giá trị, 
kết quả đạt được và sáng tạo, linh hoạt phù hợp với bối cảnh mới. Chúng ta 
tiếp tục xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu để đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, 
tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng 
bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn 
phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, 
sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển 
thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã 
hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; 
môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an 
ninh, trật tự được giữ vững.  

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực phối 
hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Chương trình cho giai đoạn 
tới với tinh thần luôn đảm bảo kết quả đạt được là thực chất, không hô hào 
hình thức và không chạy theo thành tích; quá trình xem xét, công nhận xã, 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải bảo đảm nghiêm túc, đúng thực chất. 
Đồng thời, người dân luôn đóng vai trò là chủ thể của xây dựng nông thôn 
mới, theo phương châm dân biết, dân bàn, làm làm, dân kiểm tra, dân thụ 
hưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã 
hội và cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông 
thôn mới để hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn vốn của Nhà nước, công sức, 
tiền bạc của người dân. 

Từ thực tiễn trên, có thể thấy, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đời 
sống mới từ hơn 70 năm trước không chỉ tạo nên động lực to lớn thúc đẩy 
kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, mà đến ngày nay, lời dạy ấy 
vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trong bối 
cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào sự phát triển của toàn 
cầu. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng to lớn, lâu 
dài, đòi hỏi sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của toàn xã hội. Vì vậy, trong giai 
đoạn tới, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục 
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tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân hăng hái tham gia. Với 
những thành tựu to lớn đã đạt được trong 10 năm qua, chúng ta cùng tin 
tưởng rằng, giai đoạn tới, Chương trình xây dựng nông thôn mới cả nước sẽ 
đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp 
phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII và hoàn thành ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT  
TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 

BAN CÁN SỰ ĐẢNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngay sau khi 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” 
được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội 
dung của Chỉ thị trong toàn ngành, đồng thời ban hành Nghị quyết về thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác để tổ 
chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW trong ngành giáo dục1. 
Trong đó, xác định các nhiệm vụ chính là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; 
gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành; rà soát, biên soạn giáo trình, tài liệu về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các quy định chuẩn mực 
về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức người học 
trong ngành giáo dục; tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

__________ 

1. Nghị quyết số 69-NQ/BCSĐ, ngày 27/02/2017 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
ngành giáo dục; Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT, ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 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 trong ngành giáo dục. 
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Việc gắn kết chặt chẽ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đem đến những thành tựu đáng ghi nhận 
trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thể hiện trên một số phương diện nổi 
bật sau: 

1. Xây dựng tài liệu, giáo trình và tích hợp giảng dạy trong 
nhà trường 

1.1. Đối với giáo dục phổ thông, ngành giáo dục đã chỉ đạo các nhà 
trường và cơ sở giáo dục thực hiện tích hợp giảng dạy học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn khoa học xã hội.  

Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên 
soạn, phát hành bộ tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (bổ sung nội dung học tập 
và làm theo phong cách Hồ Chí Minh) ở các cấp học từ cấp học mầm non 
đến giáo dục phổ thông. Với tinh thần là không làm nặng nề thêm chương 
trình, giáo viên sẽ tích hợp những nội dung về học và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với học sinh, sinh viên từng cấp 
học. Giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua 
những bài học, những mẩu chuyện về cuộc đời của Bác là những nội dung 
gần gũi, được học sinh, sinh viên dễ tiếp nhận, tạo nên sự gắn bó nội dung 
học tập với thực tiễn cuộc sống. 

Đặc biệt là hoàn thành biên soạn và đưa vào triển khai giảng dạy bộ 
sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 
đến lớp 12, sử dụng từ năm học 2016 - 2017. Qua đó, học sinh không chỉ học 
được những bài học về đạo đức, lối sống của Bác mà còn biết vận dụng, thực 
hành bài học đó vào cuộc sống.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, 
năng lực học sinh; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động, linh 
hoạt trong việc thực hiện chương trình hiện hành. Từ năm 2017, môn Giáo 
dục công dân được chọn là một môn thi trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội 
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã ban hành chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động 
giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó nhấn mạnh tới 
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việc giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là giáo dục “làm người”, theo 
hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của 
học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệp sáng tạo trong giáo dục lý 
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.  

1.2. Đối với giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp rà soát, 
bổ sung đưa vào giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên 
đại học, cao đẳng hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị nội dung “Sinh 
viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “về 
việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục 
quốc dân” và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 
đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn lý luận 
chính trị dùng cho đào tạo trình độ đại học đối với tất cả các cơ sở giáo dục 
đại học để triển khai dạy học có hiệu quả các môn lý luận chính trị theo 
chương trình và giáo trình mới. Đối với các trường, bắt đầu từ năm học 2019 - 
2020 thực hiện giảng dạy 5 môn dành cho sinh viên các ngành không chuyên 
về lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, 
Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh thay vì 3 môn như trước đó. 

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 
ương tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên các môn lý luận 
chính trị các trường đào tạo để đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương 
trình, giáo trình mới và nhu cầu thực tế của cơ sở đào tạo. 

2. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW lồng ghép trong hoạt động giáo 
dục ngoại khóa, gắn với các phong trào thi đua, cuộc thi và các hoạt 
động của nhà trường  

Nhằm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW hiệu quả, thiết thực, hướng tới 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các 
nhà trường đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa cho 
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học sinh, sinh viên theo hướng đưa ra các chủ đề đa dạng, học sinh được 
lựa chọn phù hợp với sở thích cá nhân trên cơ sở định hướng rèn luyện của 
nhà trường.  

Đối với học sinh các trường phổ thông, công tác giáo dục chính trị thực 
hiện thông qua các hoạt động giáo dục, chủ yếu là hoạt động giáo dục ngoài 
giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể với quy mô và hình 
thức đa dạng. Qua đó, học sinh được giáo dục truyền thống, ý thức học tập, ý 
thức, tình cảm với Tổ quốc, với Đảng, với Bác Hồ, với công tác Đoàn - Đội; 
hiểu hơn về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, về hòa bình, hữu nghị, 
hợp tác; về cuộc sống cộng đồng, qua đó hình thành các kỹ năng sống cơ bản, 
các thói quen tốt trong học tập, trong cuộc sống hằng ngày; giúp học sinh 
phát triển và tự hoàn thiện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy 
định của pháp luật. 

Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức với nhiều hình thức phong phú 
như: thi hát và thi kể chuyện Bác Hồ, thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp 
của Bác... Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca tại các cơ sở giáo dục trong toàn 
quốc đã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Tại Lễ chào Cờ Tổ quốc 
tại các cơ sở giáo dục, 100% cán bộ, nhà giáo, học sinh trực tiếp hát Quốc ca; 
qua đó đã giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh. 
Hình thức sinh hoạt dưới Cờ vào thứ Hai hằng tuần tiếp tục được đổi mới, 
hiệu quả. Sinh hoạt dưới cờ ở nhiều trường đã trở thành tiết học mong đợi 
của nhiều học sinh với nội dung đa dạng, hấp dẫn do chính học sinh thể hiện 
thông qua các hình thức sân khấu khóa, tiểu phẩm, kể chuyện về những 
nhân vật lịch sử văn hóa dân tộc, tấm gương học sinh tiêu biểu trong học 
tập, học sinh dũng cảm, có hành động đẹp, ứng xử văn minh lịch sự, biết nói 
lời cảm ơn, xin lỗi, không nói tục chửi thề... đã góp phần giáo dục nhân cách, 
đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Cùng với đó, việc tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và lao động vệ 
sinh trong trường học được quan tâm chỉ đạo và duy trì thường xuyên; công 
tác chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách, 
người có công trong cả nước được đẩy mạnh. Nhiều các hoạt động ý nghĩa 
thiết thực cụ thể khác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác được các trường học tiếp duy trì tổ chức cho học sinh như: lao 
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động, vệ sinh trường, lớp, chăm sóc cây xanh. Các trường phổ thông dân tộc 
nội trú, phổ thông dân tộc bán trú đều tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh 
nơi học, nơi ở, vui chơi; tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn phù hợp với lứa 
tuổi và điều kiện của từng trường. Việc tham gia hoạt động lao động đã góp 
phần giáo dục các em lòng nhân ái, sự sẻ chia vì cộng đồng; tinh thần yêu 
lao động và biết tôn trọng những người lao động.  

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm là 
một trong nhiều hình thức, hoạt động trong ngành giáo dục nhằm triển khai 
cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, thiết thực, sâu rộng và 
sáng tạo. Đến nay, cuộc thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phát 
động và tổ chức lần thứ 5. Hằng năm, cuộc thi đã thu hút hàng triệu lượt thí 
sinh là học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi tham gia, năm 
sau cao hơn năm trước. 

Trong năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và 
Đào tạo, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng. Ngày 
19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức Hội thảo “Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục”.  

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh cũng là một trong những biện pháp quan trọng trong giáo dục 
chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên. Từ 
học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường 
xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của học sinh, sinh viên, cán 
bộ, giáo viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên 
trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, 
học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
trong điều kiện mới... 

3. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 
hóa cho học sinh, sinh viên 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên gắn với 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được cụ thể hóa thành nhiều chương 
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trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, 
lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo. Đồng thời với việc hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
các Đề án trình Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác 
quản lý của ngành1. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: hằng 
năm, duy trì tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán 
của các sở giáo dục và đào tạo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 
đức lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực 
hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức các 
hoạt động, phong trào thi đua, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên, 
học sinh, sinh viên tự rèn luyện đạo đức, lối sống.  

Thông qua kết quả học tập, rèn luyện, các phong trào thi đua, hoạt động 
tình nguyện, các cấp bộ Đoàn tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước đã 
phát hiện, bồi dưỡng hàng trăm nghìn đoàn viên ưu tú, được kết nạp vào 
Đảng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã có trên 465.000 đoàn viên được kết 
nạp Đảng.   

4. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với xây dựng văn hóa học 
đường, trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện... 

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với xây 

dựng văn hóa học đường, trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải 

pháp nhằm đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử 

văn hoá và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cụ thể: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình Chính phủ ban hành 1 Nghị định, 

__________ 
1. Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 
đoạn 2015 - 2020”, Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 04/12/2019 về “Tăng cường giáo dục đạo 
đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 
410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ trong ngành giáo dục. 
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2 Đề án, 1 Chỉ thị... nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

khuyến khích học sinh, sinh viên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp1.  
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường quan tâm 

xây dựng khuôn viên, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào 
xây dựng cổng trường an toàn giao thông được thực hiện tốt ở hầu hết các 
trường phổ thông trên toàn quốc. Nhiều địa phương tiếp tục duy trì phong 
trào xây dựng cảnh quan trường học như: “Ngày thứ Sáu xanh - sạch - đẹp”, 
xây dựng “Vườn hoa thanh niên”, mô hình “Trường học - công viên”...  Môi 
trường văn hóa trong một số trường học đã có chuyển biến tốt cả về cảnh 
quan, cơ sở vật chất và nhất là các mối quan hệ ứng xử văn hóa trong nhà 
trường, đồng thời đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của gia đình, chính 
quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng xã hội. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên2. Nhiều nhà 
trường đã chủ động xây dựng môi trường văn hóa học đường, xây dựng bộ 
Quy tắc ứng xử trong trường học gắn với xây dựng thương hiệu, uy tín của 
nhà trường trong xã hội3. Các bộ quy tắc ứng xử đã xác lập quy định cụ thể 
__________ 

1. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường 
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tham mưu trình Chính phủ ban hành: Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 
30/10/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết 
định số 1506/QĐ-BGDĐT, ngày 31/5/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 
1299/QĐ-TTg, ngày 3/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong 
trường học giai đoạn 2018 - 2025” trong ngành Giáo dục; Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 
04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 1299/QĐ-TTg, ngày 03/10/2018 phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong 
trường học giai đoạn 2018 - 2025”. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 
06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.   

3. Thành phố Đà Nẵng ban hành Sổ tay Văn hóa Người Đà Nẵng thực hiện nếp sống 
văn hóa, văn minh đô thị, trong đó có văn hóa gia đình, học đường, công sở, du lịch, giao 
thông, thương mại, ứng xử với mạng xã hội, ở khu dân cư; Hà Nội ban hành Quy định, 
hướng dẫn nội dung cơ bản của quy tắc ứng xử trong tất cả các trường mầm non, phổ thông; 
dạy chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” ở tất cả các 
trường từ lớp 1 đến lớp 11; Hải Phòng ban hành Hướng dẫn các trường xây dựng bộ quy tắc 
ứng xử trong môi trường giáo dục và niêm yết trong các phòng học; Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bình Thuận phối hợp với Hội Cựu tù chính trị tỉnh tổ chức chương trình giáo dục truyền 
thống với chủ đề “Khí tiết - Niềm tin” tại 12 trường trung học phổ thông trong tỉnh. 
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về các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường ứng xử của các 
thành viên trong nhà trường đã có chuyển biến tích cực. Các cơ sở giáo dục 
đại học, sư phạm, nghề nghiệp chủ động xây dựng và triển khai xây dựng 
môi trường văn hóa học đường, quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học gắn 
với quản trị đại học; đồng thời, xây dựng thương hiệu, danh tiếng của nhà 
trường trong xã hội.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động phong trào tạo ra 
môi trường giáo dục, rèn luyện cho thế hệ trẻ, cụ thể: Tổ chức các hội thi văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quy mô cấp khu vực, toàn quốc để tăng tính 
chủ động, tích cực trong học tập, rèn luyện và thể hiện tài năng trong lĩnh 
vực nghệ thuật, thể dục thể thao, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, 
sinh viên. Nhiều địa phương, nhà trường đã chủ động tổ chức Hội thi Tiếng 
hát sinh viên dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo; Hội thi Giai điệu tuổi 
hồng dành cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo 
dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến 
năm 2025”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các sở Giáo dục và Đào tạo và 
các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bài bản, đồng bộ nhằm tăng cường 
và phát huy hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh 
viên trên môi trường mạng, giảm thiểu tác động của những thông tin độc 
hại, sai trái trên internet, mạng xã hội đối với học sinh, sinh viên; giáo dục, 
định hướng để học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng thông tin trên 
internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, 
lành mạnh, hữu ích; có khả năng nhận diện và phản bác những luận điểm 
tiêu cực trên internet, mạng xã hội. 

 Đặc biệt, cùng với việc triển khai các chủ trương, chỉ đạo xây dựng văn 
hóa học đường, Bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá các cơ sở giáo 
dục trong việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Các hoạt 
động, phong trào thi đua trong ngành cũng được phát huy tích cực, như: 
Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện - Học 
sinh tích cực”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi 
thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng 
trường học xanh, sạch, đẹp”... Các cơ sở giáo dục đã chú trọng giáo dục văn 
hóa ứng xử trên môi trường mạng thông qua các thông điệp, tin nhắn gửi đi 
qua mạng xã hội...  
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Với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm của ngành trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô 
giáo, học sinh, sinh viên trong toàn ngành ra sức phấn đấu, thi đua thực 
hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, tích cực đổi mới, sáng tạo góp phần thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  
VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
Ở BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

BAN CÁN SỰ ĐẢNG 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn liền với quá 
trình lịch sử cách mạng nước ta và cách mạng thế giới trong thế kỷ XX. Qua 
các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nhận thức 
ngày càng sâu sắc và toàn diện hơn. Thực tiễn đã chứng minh, cho dù tình 
hình trong nước và thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó 
lường, nhưng sức sống, tính đúng đắn, sự sáng tạo và phù hợp với thực tiễn 
cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh 
vẫn còn nguyên giá trị. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đạo 
đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị tinh thần bền vững. 

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với những 
nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của 
Đảng ta là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, 
thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. 

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, có chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về 6 lĩnh vực: (1) Bưu chính là hạ tầng chuyển 
phát và logistics cho thương mại điện tử; (2) Viễn thông là hạ tầng kết nối 
cho nền kinh tế số; (3) Công nghệ thông tin là xây dựng Chính phủ điện tử, 
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, thành phố 
thông minh; (4) An toàn, an ninh mạng là tạo ra một không gian mạng 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 238

an toàn nhằm thúc đẩy một xã hội số; (5) Công nghiệp ICT là phát triển các 
doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, công 
nghiệp sản xuất phần mềm, công nghiệp sản xuất phần cứng, công nghiệp 
điện tử - viễn thông, công nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp 
nội dung số, công nghiệp an ninh mạng, công nghiệp sản xuất thiết bị 
internet vạn vật. Quản lý về công nghiệp ICT của Bộ Thông tin và Truyền 
thông là nền tảng để thúc đẩy kinh tế số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
ở Việt Nam; (6) Thông tin, tuyên truyền là báo chí, phát thanh - truyền 
hình, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.  

Với chức năng quản lý nhà nước nêu trên, việc triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW ở Bộ Thông tin và Truyền thông có đặc điểm khác với nhiều 
bộ, ngành. Đó là, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa triển khai việc “học tập 
và làm theo” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 
trong Bộ; vừa chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền 
việc “học tập và làm theo” trong toàn xã hội.  

Về tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh ở Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban cán sự đảng, Đảng 
ủy Bộ thông tin và Truyền thông đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp 
thời những nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; ban hành quy định về 
chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Bộ Thông tin và Truyền thông làm 
cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. 

Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng 
của công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang 
tầm nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khóa, cụ thể hóa thành 
kế hoạch từng năm, theo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các 
nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với các cuộc vận 
động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
của từng cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ. Triển khai thực hiện nghiêm quy định về những điều 
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đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc nghiên 
cứu học tập các chuyên đề hằng năm được Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ chỉ 
đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng 
năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 
05-CT/TW. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW 
để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 
quá trình thực hiện; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ 
chức thực hiện.  

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, ý 
thức tự rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
người lao động ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được 
nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của đội ngũ 
lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động Bộ Thông tin và Truyền thông có đủ phẩm chất chính 
trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và 
phát triển của đất nước trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Về chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhận thức 
được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành liên quan chỉ đạo, định hướng 
các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản và hệ thống thông tin cơ sở tập 
trung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 
ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã mở các chuyên mục, chuyên đề, tăng 
cường các tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt động của các ngành, các cấp, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong cả nước tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển 
khai việc học tập theo chuyên đề hằng năm bằng những hành động cụ thể, 
thiết thực được tuyên truyền, phổ biến trên các hệ phát thanh, các kênh truyền 
hình, các báo in, báo điện tử và mạng xã hội. 
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Hệ thống thông tin cơ sở đã tuyên truyền, phổ biến các gương người tốt, 
việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ sở trên hệ 
thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã hoặc 
lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt cơ quan, 
đơn vị, đoàn thể, tổ dân phố, khu dân cư.  

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà xuất bản, các cơ quan, 
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành tổ chức xuất bản và 
phát hành rộng rãi các xuất bản phẩm phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu về 
tư tưởng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác. Thông qua tổ chức các hoạt 
động của Ngày Sách Việt Nam (21/4) hằng năm được triển khai đến từng địa 
bàn cơ sở đã giới thiệu, phổ biến nhiều xuất bản phẩm viết về gương người tốt, 
việc tốt, các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa tích cực của cộng đồng xã hội.   

Có thể khẳng định, việc tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các tầng lớp nhân dân biết tới một 
chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên nâng cao tính tự giác, ý 
thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công 
tác và cuộc sống. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã và đang đi vào cuộc 
sống, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ 
đó đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm 
nhiệm vụ.  

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, không chỉ thể hiện tình 
cảm, sự tôn trọng, lòng biết ơn đối với Bác, mà việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn là một nội dung quan trọng của công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra 
một số giải pháp cần thiết thực hiện trong thời gian tới như sau: 
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Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V, gắn với 
việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh để tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ và ngành thông 
tin và truyền thông thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.  

Hai là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị; cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát 
sao, cụ thể đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, coi 
đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và người lao động hằng năm. 

Ba là, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đưa nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành nội 
dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đảng bộ. Đồng thời, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, phát hiện những cách làm 
hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện nhân rộng; đồng thời kịp 
thời đôn đốc, chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện còn 
hình thức; phê phán các hiện tượng cơ quan, cá nhân vi phạm các chuẩn 
mực về đạo đức, lối sống. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan trong việc chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở 
từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về 
tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị một 
số nội dung sau: 

Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục biên soạn, cung cấp tài 
liệu theo chuyên đề hằng năm để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm 
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nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương chủ động cung 
cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản và hệ thống 
thông tin cơ sở về các kết quả triển khai thực hiện; những tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương mình để 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. 

Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn tiếp tục nhận được sự phối 
hợp chặt chẽ hơn nữa của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương 
trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến việc tiếp tục học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG,  
KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 

 CHO THẾ HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, 
ngày 25/7/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Trung ương 
Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG, ngày 29/9/2016 về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Nội dung 
Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII vê ̀ 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, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 
24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 
hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 và các phong trào hành động cách 
mạng của tuổi trẻ. 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
thành một nội dung trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi, cụ thể hóa việc học tập và làm theo đối với cán bộ đoàn và đối với 
đoàn viên, thanh niên; xác định các chuyên đề học tập hằng năm dành cho 
cán bộ đoàn; đoàn viên, thanh niên. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức 
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Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW 
trong toàn hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các 
cấp bộ đoàn tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu 
gương, gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ 
Trung ương đến cơ sở, thông qua việc chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về 
tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn, 
quy định 8 điều “nên làm” và 8 điều “không nên làm” đối với cán bộ đoàn 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng 
trong chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, là một trong những tiêu chí đánh 
giá phân tích chất lượng đoàn viên, hội viên, tổ chức Đoàn, Hội, Đội. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong 
hệ thống của Đoàn tăng cường tuyên truyền, xây dựng các tuyến tin bài, 
xuất bản các ấn phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong 
thanh thiếu nhi; xây dựng và duy trì fanpage “Theo dấu chân Bác” trên 
mạng xã hội, thường xuyên đăng tải thông tin, câu chuyện, tư liệu, hình 
ảnh, video về Bác Hồ, làm tài liệu tham khảo cho cơ sở và tuyên truyền tới 
đoàn viên, thanh niên.  

Trong quá trình triển khai, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tiến hành kiểm tra chuyên đề hằng 
năm việc thực hiện Chỉ thị; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trong quá trình 
sơ kết, tổng kết chương trình công tác năm; chỉ đạo tổ chức các hoạt động 
tuyên dương thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác các cấp. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, 67/67 tỉnh, thành 
đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
giai đoạn 2016 - 2021 và hướng dẫn thực hiện hằng năm. Ban Thường vụ 
các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai, tổ chức cho cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên học tập chuyên đề về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn chú 
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trọng theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, 
“học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá 
kết quả của các tập thể, cá nhân gắn với nội dung phong trào hành động 
cách mạng lớn của Đoàn, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII. Các đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản về giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị; đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình mới, cách làm hay 
trong thực hiện Chỉ thị.  

Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các 

cấp bộ Đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là việc giáo dục lý tưởng 

cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng đất nước cho thế hệ trẻ 

theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ghi những dấu ấn đặc biệt 

với những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong toàn Đoàn, cụ thể như sau: 

1. Đổi mới, nghiêm túc trong tổ chức học tập các chuyên đề tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giáo dục lý tưởng, 
đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa 

về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

được triển khai nghiên cứu, học tập trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để 

tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trung ương Đoàn và 67/67 

tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề tập trung cho 

cán bộ đoàn chủ chốt, báo cáo viên của Đoàn. Chuyên đề được học tập thông 

qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: hội nghị cán bộ chủ chốt, các 

cuộc họp cơ quan, đơn vị, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

nhất là sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, đưa vào nội dung sinh hoạt 

chào cờ đầu tuần, tọa đàm, hội thảo, giao lưu, trong đó phổ biến là đưa vào 

nội dung sinh hoạt chi đoàn.  
Các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, học tập các chuyên đề theo từng 

năm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các tác 
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phẩm Đường cách mệnh, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá 
nhân, Sửa đổi lối làm việc, Đạo đức cách mạng, Dân vận, Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh...; các chuyên đề từng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên 
giáo Trung ương Đảng. Các chuyên đề tập trung vào các nội dung chủ yếu 
như: Tinh thần yêu nước, tinh thần tự học, học tập suốt đời, phấn đấu nâng 
cao trình độ về mọi mặt; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tình 
nguyện, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng chí; tinh thần lao động sáng tạo, 
trách nhiệm công việc,... trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, 
sinh viên thông qua các hình thức: lồng ghép vào các phong trào, chương 
trình, hoạt động chính trị lớn của Đoàn, các buổi sinh hoạt định kỳ của Đoàn, 
các buổi sinh hoạt dưới cờ, Tuần sinh hoạt công dân,... nhằm giúp cho cán bộ 
Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc và làm 
theo các chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn 

đã triển khai để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, thực hiện 

các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nhiều cơ sở Đoàn xem việc học tập chuyên đề là việc thường xuyên, liên tục, 

là việc làm hằng ngày. Các chuyên đề được học tập thông qua nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng như: hội nghị cán bộ chủ chốt, các cuộc họp cơ 

quan, đơn vị, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là sử 

dụng mạng xã hội để tuyên truyền, đưa vào nội dung sinh hoạt chào cờ đầu 

tuần, tọa đàm, hội thảo, giao lưu, trong đó phổ biến là đưa vào nội dung sinh 

hoạt chi đoàn. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã mời các chuyên gia đầu ngành 

trực tiếp báo cáo về việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

cho đoàn viên thanh niên. Một số đơn vị triển khai thông qua hình thức trực 

tuyến tới tận cơ sở; tiến hành ghi hình các video clip để tuyên truyền trên 

mạng xã hội...1. 
Về phương thức triển khai, các cấp bộ đoàn nghiêm túc thực hiện phương 

châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm 

__________ 
1. Tiêu biểu như: Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn 

Cao Bằng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa,... 
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theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả của các tập thể, 
cá nhân, gắn kết quả thực hiện các chuyên đề đăng ký học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở đánh giá, xếp loại 
đoàn viên, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua cuối 
năm; triển khai nhiều mô hình, hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, 
thanh niên học tập và làm theo Bác1. Từ năm 2016, các cấp bộ Đoàn đã tổ 
chức học tập theo chuyên đề hằng năm trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
theo quan điểm nêu cao tính tự giác học trước, làm theo trước, ý thức trách 
nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt 
từ Trung ương đến cơ sở trong công tác, đời sống hằng ngày. Đặc biệt trong 
đợt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm 
ngày sinh nhật Bác, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã được các cấp 
bộ Đoàn, Hội quan tâm, chú trọng triển khai như: như Hội thảo khoa 
học toàn quốc “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh” 2; Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; các công trình, phần việc thanh niên với 
chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”3, cuộc thi “Bác Hồ với thiếu 
nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”... Các chuyên trang trực tuyến “Bác Hồ với 
thanh thiếu nhi”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, chuyên mục “Theo 
dấu chân Bác” được duy trì và hoạt động hiệu quả. 

__________ 
1. Tiêu biểu như: Tỉnh đoàn Sơn La lập quỹ “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ”. 

Đoàn Khối cơ quan Trung ương triển khai mô hình “Học tập Bác từ những việc làm đơn 
giản - Nói đi đôi với làm”. Tỉnh đoàn Thanh Hóa chú trọng tuyên truyền các cá nhân, tập 
thể điển hình tiên tiến kết hợp với thực hiện “Lời dạy của Bác Hồ khi Người lần đầu tiên về 
thăm Thanh Hóa”. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyên truyền nhân rộng mô hình xây dựng “Tủ sách 
tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ”. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chuyên 
trang “Học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội facebook; phối hợp với các cơ quan liên 
quan ra mắt “Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thành đoàn Hà Nội tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm “Đường cách mệnh” và 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm 
việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành đoàn Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Bình Dương, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Phú Yên, An Giang, Bến Tre, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc... tổ chức cuộc thi 
viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác, thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh... 

2. Hội thảo đã nhận được 329 bài tham luận, trong đó có 160 bài được lựa chọn đưa vào 
kỷ yếu hội thảo; có 47 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo. 

3. Cả đợt hoạt động, cả nước có 27.527 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp 
huyện, 4.351 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp tỉnh. 
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Qua học tập, các cấp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên đã nắm 
vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về việc 
cần thiết phải tu dưỡng đạo đức theo các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư; về việc làm thế nào để là người công bộc tận tụy, trung thành của 
nhân dân; về đời tư trong sáng, cuộc đời giản dị của Bác. Qua đó, có những 
chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về việc rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được 
giao và phục vụ nhân dân; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; 
tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tinh thần đoàn kết, tiết kiệm. 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh 
thiếu niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Nhằm tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu 
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
các cấp bộ đoàn tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, 
phương thức giáo dục thiết thực và mang lại hiệu quả cao. 

Giai đoạn 2016 - 2017, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, nâng cao 
chất lượng tổ chức phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập 
nghiệp”. Hai phong trào tiếp tục có bước phát triển mới, tạo dấu ấn tốt đẹp 
trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình 
nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần 
giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi 
ích chính đáng của thanh niên1.  
__________ 

1. Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận, thực hiện hơn 455.000 công trình, phần việc thanh 
niên, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao. Hơn 7 triệu 
lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng 
góp hàng triệu ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh 
mương nội đồng, nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi. Triển khai thực hiện 12 dự 
án Làng thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới. Hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho gần 300.000 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 4 triệu lượt thanh 
niên, học sinh; tham gia dạy nghề cho hơn 420.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho gần 
1 triệu thanh niên... 
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Giai đoạn 2018 - 2020, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai ba phong 
trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo 
vệ Tổ quốc” và ba chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, 
“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh 
niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời 
sống văn hóa tinh thần”1. 

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an 
sinh xã hội, thu hút gần 13 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, 
sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở 
nước ngoài tham gia trong 2 năm qua với các chương trình tiêu biểu2. Thông 
qua các hoạt động, tình nguyện ngày càng trở thành nét đẹp, một phẩm chất 
đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ, được xã hội thừa nhận. Các phong trào trong 
từng đối tượng thanh thiếu nhi tiếp tục có bước phát triển, tạo môi trường 
tốt cho thanh thiếu nhi phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh3.  

__________ 
1. Thực hiện hơn 369.700 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 2.600 tỉ đồng. 

Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đã đăng tải trên 646.700 
ý tưởng, trong đó hơn 74.800 ý tưởng, sáng kiến đã được hỗ trợ để hiện thực hóa. Triển khai 
thực hiện 11 dự án Làng thanh niên lập nghiệp; phê duyệt 16 dự án xây dựng cầu nông 
thôn. Tổ chức trên 21.500 hoạt động tuyên truyền và gần 11.000 công trình thanh niên nơi 
biên giới, hải đảo, trị giá hơn 86,7 tỉ đồng. Hơn 481.000 học sinh, sinh viên được trao học 
bổng, hơn 323.200 hoc sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng. Hỗ trợ 5.336 tỉ 256 triệu đồng 
cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 2.626 dự án khởi nghiệp; giới thiệu việc làm cho hơn 1,4 
triệu thanh niên. 

2. “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch 
thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức lao động 
trẻ”, “Tiếp sức người bệnh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng 
đồng”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... 

3. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trong thanh niên nông thôn; “Tuổi trẻ 
chung tay xây dựng văn minh đô thị” trong thanh niên đô thị; “4 nhất” trong thanh niên 
công nhân; “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; “Sinh viên 5 tốt”, 
“Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” trong học sinh, sinh viên; “Thiếu nhi Việt Nam thi 
đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” trong thiếu niên, nhi đồng; “Thanh niên quân đội thi 
đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thanh niên 
quân đội; “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong 
thanh niên công an. 
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Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh không chỉ được triển khai trong Đoàn mà còn được triển khai 
trong tất cả các tổ chức Hội do Đoàn làm nòng cốt, định hướng chính trị và 
phụ trách1.  

Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, các cấp bộ đoàn tổ chức 
nhiều hoạt động chào mừng có ý nghĩa thiết thực: Hội thi “Chúng em kể 
chuyện Bác Hồ”; giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề về Bác; diễn đàn 
“Bác với Thanh niên - Thanh niên với Bác”; viết nhật ký làm theo lời Bác; 
xây dựng tủ sách về Bác; các hoạt động hội trại, về nguồn, thăm Bảo tàng 
Hồ Chí Minh, viếng Lăng Bác... Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời 
Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã tư vấn sức khỏe và phát thuốc 
miễn phí cho người nghèo, trẻ em, gia đình chính sách. Lễ ra quân tình 
nguyện hè và báo công dâng Bác, trao tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ 
gia đình chính sách, hộ nghèo; hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh 
nghèo vượt khó trị giá hàng trăm triệu đồng. Các hoạt động của “Ngày hội 
thanh niên công nhân làm theo lời Bác”; tuyên dương tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác được tiến hành định kỳ tạo hiệu 
ứng tốt trong xã hội... 

Có thể nói, các phong trào, chương trình đã đáp ứng sát nhu cầu của 
thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, được 
thanh niên đón nhận, tham gia tích cực, góp phần phát triển thanh niên 
toàn diện, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh 
niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định vai trò của 
Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Sự 
phát triển của các phong trào hành động cách mạng của Đoàn qua các thời 

__________ 

1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai phong trào “Học tập và hành động 
theo tấm gương đạo đức của Bác”, tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Hội và hội viên hưởng ứng cuộc 
vận động “Thanh niên học tập, làm theo lời Bác, sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”; Hội 
Sinh viên Việt Nam triển khai cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác”; Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam 
thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Thiếu nhi 
Việt Nam vâng lời Bác dạy”, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, xây dựng tủ sách “Bác 
Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”, cuộc thi “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”, xây dựng 
video ca nhạc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”... 
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kỳ được khẳng định không chỉ qua các tên của phong trào mà từ nội hàm 
của các phong trào cũng được triển khai và có sự phát triển về “chất” và 
“lượng”. Bên cạnh các hoạt động, chương trình định kỳ và theo đợt hoạt 
động, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai với 1 chương 
trình và 4 chiến dịch tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong các cấp bộ đoàn và 
đoàn viên, thanh niên; cách thiết kế nội dung dễ tiếp cận và triển khai phù 
hợp với từng đối tượng là điều kiện quan trọng để phong trào sát với nhu cầu 
thiết thân của mỗi đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn 
biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới 
mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức các 
hoạt động đông người; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy 
mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, 
phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng 
số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng 
xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung 
mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã mang lại 
hiệu quả tích cực. 

3. Xây dựng lề lối, phong cách, hình mẫu thanh niên Việt Nam là 
nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 

Các cấp bộ đoàn đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu 
gương, gương mẫu của cán bộ đoàn, hội, đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ 
Trung ương đến cơ sở, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác, đời sống hằng ngày. Trong thời 
gian qua, cán bộ đoàn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, 
ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn 
luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, quy định 8 điều 
“nên làm” và 8 điều “không nên làm” đối với cán bộ đoàn theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ khi thực hiện Chỉ thị, tính 
gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ đoàn được cải thiện rõ rệt.  

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị cho thấy, tính gương mẫu, trách nhiệm 
của cán bộ đoàn được cải thiện rõ rệt. Phần lớn cán bộ đoàn gương mẫu 
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thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia buổi trưa và trong giờ hành 
chính các ngày làm việc; gương mẫu trong thực hiện cưới văn minh, lành 
mạnh, tiết kiệm, tổ chức cưới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. 
Tính tự chịu trách nhiệm với công việc, gần gũi với thanh thiếu nhi được 
nâng lên; cán bộ đoàn ngày càng sát với cơ sở, tăng cường đi cơ sở nắm bắt 
địa bàn; tham mưu các nội dung sát với tình hình thực tế các địa phương, 
đơn vị.  

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời 
kỳ mới” được triển khai trong toàn Đoàn. Trung ương Đoàn đã xác lập 12 
phẩm chất cần có của thanh niên trong thời kỳ mới: Có lý tưởng cách 
mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, lối sống 
văn hoá, tuân thủ pháp luật, tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, 
học tập liên tục, có sức khỏe tốt, kỹ năng phù hợp, khát vọng vươn lên1. Các 
cấp bộ Đoàn đã triển khai xây dựng thành hệ thống các chuẩn mực đạo đức 
trong hành vi, lối sống, ứng xử, các giá trị hình mẫu đối với thanh thiếu 
nhi của từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực công tác, đã góp phần lan 
tỏa, định hướng thanh niên đến với các giá trị tốt đẹp, phù hợp, chuẩn 
mực2... Một số địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các sản phẩm 
tuyên truyền riêng về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu 

__________ 

1. Trung ương Đoàn đã xây dựng dự án “Thanh niên chuẩn” với các sản phẩm tuyên 

truyền, giáo dục thanh niên nhận thức và hành động theo những giá trị chuẩn mực, hướng đến 

tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Các sản phẩm của dự án như video clip ca nhạc 

“Thanh niên chuẩn”, video clip “Thanh niên chuẩn - Yêu nước đúng cách”, các bộ ảnh: “Thanh 

niên chuẩn - Ăn Tết cho chuẩn", “Thành ngữ Thanh niên chuẩn”, “Thanh niên chuẩn - Tình 

nguyện chuẩn”. 

2. Như Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với 

những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến làm theo, cụ 

thể hóa thành 12 tiêu chí và 8 giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố (Yêu nước - 

Khát vọng - Đạo đức - Trách nhiệm - Tri thức - Sáng tạo - Năng động - Văn minh). Thành 

đoàn Thành phố Hà Nội xây dựng một thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí: 

Bản lĩnh vững vàng, Ứng xử văn hóa, Tuân thủ pháp luật, Tri thức phong phú, Sức khỏe dồi 

dào và Kỹ năng thành thạo. Thành đoàn Cần Thơ xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên 

thời kỳ mới “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”,... 
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thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” theo điều kiện, khả năng của địa phương, 
đơn vị mình1. 

Qua việc học tập và làm theo Bác, trong các nhóm đối tượng thanh thiếu 
nhi đã hình thành những giá trị đạo đức, cụ thể như: Thanh niên lực lượng 
vũ trang (trung thành, kỷ luật, đoàn kết; dũng cảm, xung kích, tình nguyện; 
trí tuệ, sáng tạo; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ (đối với thanh niên Quân đội); Lập 
công vì an ninh Tổ quốc (đối với thanh niên Công an); Thanh niên công chức, 
viên chức (giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; tận tụy; cầu thị; Sáng tạo); Thanh 
niên công nhân (giỏi nghề; sáng tạo; tiết kiệm; kỷ luật); Thanh niên nông 
thôn (vượt khó; sản xuất, kinh doanh giỏi; tự tin, cầu thị; vì cộng đồng; đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương); 
Thanh niên sinh viên (đạo đức tốt; học tập tốt; thể lực tốt; kỹ năng tốt; hội 
nhập tốt); Thanh niên học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề (rèn luyện thái độ nghề nghiệp; rèn luyện tác phong công nghiệp; rèn 
luyện kỷ luật lao động); Thanh niên học sinh trung học phổ thông (có tri 
thức phổ thông; có kỹ năng thực hành xã hội; có định hướng nghề nghiệp; có 
kiến thức pháp luật); Thiếu niên, nhi đồng (yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; 
học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; giữ gìn vệ sinh thật tốt; 
khiêm tốn, thật thà, dũng cảm). 

Trong những năm qua Đoàn đã liên tục đổi mới nội dung và phương thức 
giáo dục để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và phù hợp với xu hướng 
biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, xây dựng giá trị hình mẫu 
thanh niên thời kỳ mới với 12 tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, nhận 
thức, đặc điểm, điều kiện sống, lao động, học tập của thanh thiếu nhi; tăng 
cường thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Phát hiện, bồi dưỡng, 
tuyên dương điển hình tiên tiến và huy động người có ảnh hưởng xã hội 
tham gia định hướng, giáo dục thế hệ trẻ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin và truyền thông để tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi. Qua 5 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chủ trương của Đảng về công tác 

__________ 

1. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Cần Thơ, 
Thành đoàn Trà Vinh... đã xây dựng các sản phẩm tuyên truyền riêng, thực hiện các 
fanpage trên mạng xã hội Facebook, thiết kế các infographic, typhographic, thẻ đọc sách, 
Chibi, hoạt hình promotion, tranh vui; tủ sách “Thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ”. 
Thành đoàn Phú Yên có các sản phẩm tuyên truyền dạng kịch...  
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thanh niên, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới, 
sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện để giáo dục lý tưởng, đạo đức 
cách mạng, khơi dậy khát vọng, hoài bão cống hiến cho thanh niên nhằm 
xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và 
khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ chính trị”, phấn đấu xứng 
đáng là đội hậu bị tin tưởng của Đảng, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI ĐẢNG BỘ  

TỈNH AN GIANG 

TỈNH ỦY AN GIANG 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-
KH/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 
23/9/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức đảng, cấp ủy các cấp thường xuyên 
quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, chú trọng tổ chức 
sơ kết, giao ban, kiểm tra; thường xuyên theo dõi, phát hiện, biểu dương, 
khen thưởng, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác; thực hiện 
tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong 
triển khai thực hiện; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc; tổ chức 
triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo các cấp, các ngành xây 
dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung sát hợp tình hình địa phương, cơ quan, 
đơn vị.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ An Giang 
đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa các nội dung của Chỉ thị gắn 
với giải quyết các nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá, các vấn đề nổi cộm 
được dư luận quan tâm, thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 
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hội của địa phương. Kết quả đó có được từ nhiều nguyên nhân khác nhau, 
trong đó phải kể tới hiệu quả từ các giải pháp nâng cao nhận thức, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

1. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và 
các chuyên đề hằng năm, toàn khóa nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, 
vai trò của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự cần thiết phải 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, vận dụng trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 
viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.   

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội 
nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hằng năm trên địa bàn, cụ 
thể là: 6.889 lớp học tập, quán triệt các chuyên đề với tỷ lệ đảng viên tham 
dự đạt từ trên 92% đến trên 99%1. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành 
viên tuyên truyền trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân, thông qua Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả và các chương trình phối hợp với các ngành liên 
quan, với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa 
đàm, họp tổ, nhóm của liên ấp, khóm; kể mẩu chuyện về Bác tại Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền trên đài truyền 
thanh huyện, xã, các trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Năm năm qua, Ủy ban 

__________ 
1. Tổ chức 691 lớp học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2016 (57.428/59.206 

đảng viên tham dự, đạt 96,99%); 2.148 lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 của 
Trung ương và chuyên đề của Tỉnh ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” (59.959/60.411 đảng viên tham dự, 
đạt 99,2%); 1.721 lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 (59.028/60.030 đảng viên 
tham dự, đạt 98,3%); 1.466 lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 (60.822/62.088 đảng 
viên tham dự, đạt 97,96%); 863 lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 (61.004/63.676 
đảng viên tham dự, đạt 95,8%).  
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đã tổ 
chức được 4.537 cuộc, có 223.236 lượt người tham dự. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh 
niên Việt Nam tỉnh, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh thường xuyên lồng 
ghép công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho đoàn 
viên, thanh niên, hội viên như: cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo 
Bác Hồ cho đoàn viên, thanh niên, hội viên trong triển khai thực hiện Kế 
hoạch tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 6 bài 
học lý luận chính trị; Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động của 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang thực hiện Chỉ thị 
số 42-CT/TW, ngày 24/3/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 
văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”... Kết quả đã tổ chức được 
hơn 5.236 cuộc, thu hút hơn 335.415 lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên 
tham gia. 

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền 
những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội bằng nhiều hình thức: nói 
chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi, hái hoa dân chủ, về nguồn, giao lưu văn 
hóa, văn nghệ theo chủ đề hằng năm... thu hút hơn 334.410 lượt cán bộ, hội 
viên tham gia. 

Nhìn chung, quá trình tổ chức triển khai học tập diễn ra đúng theo 
hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương. Cùng những tài liệu của Trung ương, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng tài 
liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ 
luật, kỷ cương, trách nhiệm”. Việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn 
khóa và hằng năm được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm 
túc, chu đáo và cung cấp đầy đủ tài liệu cho người học; báo cáo viên (gồm các 
đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy hoặc người có kinh nghiệm, am hiểu nội 
dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) truyền đạt những nội 
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dung cơ bản của chuyên đề; đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tham gia học 
tập, nghiên cứu, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với việc học tập và 
làm theo Bác.  

2. Việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong trường chính trị, trường phổ thông được chú trọng  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan 

tâm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh, xem đây là yêu 

cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay.  

Ngành giáo dục - đào tạo tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc 

trong toàn hệ thống các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đưa tài liệu “Bác 

Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy 

cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông; trong đó, yêu 

cầu các trường nghiêm túc phát huy vai trò phối hợp với các ngành có liên 

quan trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập đảm bảo tính thiết thực, 

hiệu quả, khoa học, linh hoạt, thực chất và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học 

sinh; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện chặt chẽ, kịp thời. Song song đó, hằng năm phát động toàn ngành thi 

đua học tập và làm theo Bác, điển hình như: Ban hành Kế hoạch số 14/KH-

SGDĐT, ngày 23/1/2018 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An 

Giang năm 2018; phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương 

tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017 - 2018; tập huấn 

“Hướng dẫn thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”... Kết quả bước đầu 

cho thấy, việc dạy và học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 

được các trường thực hiện khá nghiêm túc; giáo viên, học sinh nhận thức sâu 

sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo của ngành. Việc tích hợp giảng dạy tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học như: ngữ văn, 

lịch sử, giáo dục công dân...; lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa như: 
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chào cờ, sinh hoạt lớp; hoạt động đoàn, đội... Qua đó, tạo nên phong trào thi 

đua sôi nổi trong học và làm theo Bác trong toàn ngành. 
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, các trường đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tỉnh 
nâng cao chất lượng giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh gắn nội dung 
chuyên đề học tập hằng năm và tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh 
đó, gắn với những chuẩn mực cụ thể từng năm như: “Vững về tư tưởng chính 
trị, chuyên môn, nghiệp vụ; mẫu mực về đạo đức, phong cách người thầy”; 
“Có lối sống, quan hệ với đồng nghiệp, học viên và nhân dân trong sáng”...  

Ngoài ra, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện lồng ghép nội 
dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm vào 
các môn học liên quan trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: bồi 
dưỡng kết nạp đảng viên; đảng viên mới; cập nhật kiến thức; bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên cơ sở... Chú trọng phát huy tính tích cực của học 
viên trong trao đổi, thảo luận trong liên hệ gắn nội dung học tập với thực tế 
tình hình của địa phương, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời nêu ra 
những nhiệm vụ, giải pháp trong học tập và làm theo Bác. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội chỉ đạo việc học tập gắn với liên hệ thực tiễn, rút ra bài học 
cho bản thân, tập thể; gắn với kế hoạch rèn luyện, phấn đấu “làm theo” nhằm 
khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những việc tốt, gương điển 
hình trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.  

3. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt đảng định kỳ và 
trong các hoạt động sinh hoạt chính trị, tư tưởng thường xuyên của 
các tổ chức, cơ quan, đơn vị 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội duy trì, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và 
làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt định kỳ bằng nhiều hình 
thức như: sinh hoạt chuyên đề, kể những mẩu chuyện về Bác (lựa chọn 
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những nội dung trong các chuyên đề, mẩu chuyện, tác phẩm phù hợp với đặc 
điểm đơn vị...), giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và 
làm theo Bác... qua đó thảo luận, liên hệ thực tiễn tình hình và nhiệm vụ 
chính trị được giao, rút ra bài học cho bản thân, tập thể gắn với kế hoạch 
phấn đấu, học tập và làm theo nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm 
và phát huy những việc tốt, gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiêu biểu như: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động thực hiện việc cụ thể 
hóa chuyên đề hằng năm thành từng chủ đề nhỏ và phân công cán bộ, đảng 
viên nghiên cứu, trình bày trong sinh hoạt chi bộ, hội nghị cơ quan gắn với 
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân; đồng thời, 
bổ sung, niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức: “Cải tiến phong cách và lề 
lối làm việc”; “Nêu cao tinh thần tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ”; “Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân”. Đồng thời, từng 
cán bộ, đảng viên đăng ký danh hiệu thi đua và đề xuất sáng kiến nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công việc và đăng ký nội dung học tập Bác theo từng 
chuyên đề hằng năm. 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cấp hội gắn nội dung sinh hoạt 
thường kỳ của các chi hội với sinh hoạt tấm gương về Bác Hồ, bàn việc nước 
(nghe thông tin thời sự), bàn việc hội, bàn việc nhà (tình hình đời sống của 
hội viên); nhiều tổ chức hội cơ sở đưa nội dung về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt mở đầu tại hội nghị 
ban chấp hành thường kỳ... 

- Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn gắn các chuyên đề do Trung ương và 
tỉnh ban hành, với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời” trong các buổi sinh hoạt 
của đoàn viên, thanh niên; các hội thi tuyên truyền, kể chuyện, sinh hoạt 
chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, 
thanh niên.  

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức học tập và làm theo Bác Hồ bằng 
những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên sinh 
hoạt những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
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trong đó, dành thời gian nhất định đánh giá về tình hình đạo đức, lối sống; 
nhắc nhở việc thực hiện các quy định về đạo đức, lối sống... 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thực hiện việc lồng ghép những mẩu 
chuyện kể về Bác, đặc biệt là đọc những mẩu chuyện về thực hành tiết kiệm 
của Bác; gương người tốt, việc tốt trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội và 
các kỳ họp Ban Chấp hành hội để cán bộ, hội viên học tập và làm theo... 

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo gắn sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị được giao, cụ thể như: Chi bộ khối văn phòng thực hiện chuyên 
đề “Thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, hội viên, nông dân”; Chi bộ 
khối phong trào thực hiện chuyên đề “Tập hợp nông dân xây dựng hình thức 
kinh tế hợp tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân 
thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”; Chi bộ khối tuyên giáo thực hiện chuyên 
đề “Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ - hội 
viên - nông dân, xây dựng và đầu tư hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông 
dân, giúp nông dân vươn lên làm giàu”. 

Trong sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ tiến hành kiểm tra việc chấp 
hành của đảng viên gắn với kiểm tra kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, 
rèn luyện, phấn đấu. Trên cơ sở đó, chi bộ đóng góp ý kiến để các đảng viên 
được kiểm tra rút kinh nghiệm. Kết quả thực hiện bản cam kết còn là cơ sở 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm; là động lực để mỗi 
cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khắc phục 
những hạn chế, yếu kém; nâng cao ý thức trách nhiệm, giải quyết kịp thời 
những vấn đề tồn tại, hạn chế, cũng như thường xuyên rèn luyện, xây dựng 
phong cách làm việc hiệu quả, thái độ ứng xử có văn hóa, lối sống lành 
mạnh, giản dị, tiết kiệm.  

Nhìn chung, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, 
sinh hoạt thường xuyên và hướng dẫn cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch phấn 
đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù 
hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người; gắn việc học tập và làm theo với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII vào kế hoạch kiểm 
tra, giám sát hằng năm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
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cách Hồ Chí Minh có bước chuyển rõ nét và trở thành nền nếp trong sinh 
hoạt chi bộ. 

Trong 5 năm qua, An Giang đã chủ động triển khai tổ chức học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với chỉ đạo, 
hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình địa phương. Xác định cụ 
thể những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải 
quyết; xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét; thực hiện đúng 
phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”... Đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.  

Trong thời gian tới, Đảng bộ An Giang cố gắng tăng cường xây dựng 
Đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, 
cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức; trong 
đó, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị - 
tư tưởng. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của cấp 
ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
chủ chốt các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, 
tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong 
nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác giáo dục chính trị. Đẩy 
mạnh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm 
mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”. Nâng cao hiệu quả nắm bắt, xử lý dư 
luận xã hội, kịp thời định hướng tuyên truyền, phản tuyên truyền, đấu 
tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao sức 
đề kháng trong cán bộ, đảng viên, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm 
tăng cường quảng bá các chủ trương, các mô hình hay của địa phương. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong sạch, vững mạnh toàn diện, các quy định về trách nhiệm nêu gương 
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của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính 
trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đoàn kết trong nội bộ; thực hiện tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... góp phần tạo sự lan 
tỏa tích cực trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về khát vọng 
đổi mới, sáng tạo và ý tưởng đột phá cho sự phát triển của tỉnh.  
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 
 NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

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”, 
những năm qua công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương 
người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã trở thành việc làm thường xuyên và là nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác tư tưởng của Đảng.  

Là cơ quan thường trực giúp việc cho Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động định hướng tuyên truyền, 
hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục phát huy, nâng cao chất 
lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình sáng 
tạo, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW; tổ chức đăng phát vào các khung giờ vàng để thu hút người 
xem và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy định hướng nội dung sinh hoạt Chỉ thị số 05-CT/TW, lựa chọn câu hỏi - 
đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền gương người 
tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu đăng trong Thông tin sinh hoạt chi bộ làm tài 
liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; đồng thời, tổ chức biên tập, chia sẻ và đăng phát 
các tin, bài, video tuyên truyền về Bác trên trang fanpage Biển hát...  

Ban Tuyên giáo tham mưu Tỉnh ủy mời Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Tân 
thể hiện hình tượng Bác Hồ được 16 buổi với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, 
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giáo viên, học sinh và nhân dân tham dự. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên 
soạn và xuất bản hơn 3.000 cuốn chuyên san về những mô hình hay, cách 
làm tốt và gương điển hình tiêu biểu trong toàn tỉnh để tuyên truyền sâu 
rộng trong các tầng lớp nhân dân; biên soạn, xuất bản hơn 800 cuốn đặc san 
Bà Rịa - Vũng Tàu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, kịp thời định hướng tuyên 
truyền Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh nâng cao 
chất lượng chuyên trang, chuyên mục về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng”, “Hoa giữa đời thường”, 
“Sinh hoạt tư tưởng”... để đăng tải, chia sẻ, thông tin các mô hình hiệu quả, 
gương người tốt, việc tốt đến với bạn đọc và công chúng. Trên báo in, các 
chuyên mục này được duy trì trang 5, 6 hằng tuần; trên sóng phát thanh, 
đài truyền hình thường được tổ chức đăng phát vào các khung giờ vàng để 
thu hút người xem, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trong các cuộc 
giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo thường xuyên định 
hướng các cơ quan báo tiếp tục tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng 
thời nhân rộng các gương điển hình, tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học 
và làm theo Bác. Quan tâm, định hướng đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh tăng 
cường việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bài giảng, tuyên truyền 
đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  

Cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết 
thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. 

Trước hết, các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới trong công tác tuyên truyền, 
quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Đó là lồng ghép việc học tập vào trong các buổi sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, giao lưu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và tăng 
cường tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin, tạp chí của ngành, cơ quan, 
đơn vị, địa phương; nghiêm túc quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt 
nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung trọng 
tâm, qua đó liên hệ để xây dựng kế hoạch làm theo. Ngoài ra, nhiều cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã tổ chức tọa đàm, hội thảo bàn sâu về nội dung và đổi 
mới phương pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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của Bác; một số nơi tổ chức ghi hình, ghi âm đĩa hình phát về các chi bộ, đảng 
bộ và tổ chức đoàn thể để đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục nghiên cứu, 
phục vụ sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, phát trên hệ thống truyền thanh 
của địa phương. Khối Mặt trận và đoàn thể các cấp tổ chức học tập, thực hiện 
chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động của ngành mình; hằng tuần, tháng, quý tổ chức các buổi sinh 
hoạt định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc học 
tập và làm theo Bác; tổ chức sinh hoạt các mẩu chuyện, bài viết về Bác và các 
gương điển hình “làm theo” trong các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Nét 
điển hình là tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt; tổ chức tuyên truyền 
miệng; thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, sách vở, báo chí; thông 
qua các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.  

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt quan 
tâm và coi trọng công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiêu 
biểu, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, thông qua những hoạt động nổi bật sau:  

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam 
(VTV9) đăng cai tổ chức thành công Buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụm số 4 
năm 2017, gồm có 19 tỉnh, thành phố phía Nam; biên tập và in 700 tờ gấp 
giới thiệu tuyên truyền 5 gương điển hình khu vực miền Nam. Ban đã chủ 
động biên soạn thành tích của các gương điển hình giao lưu đăng trên ấn 
phẩm Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và chỉ đạo truyền hình trực tiếp trên sóng 
truyền hình tỉnh buổi giao lưu. Qua buổi giao lưu, nhân dân được tiếp cận 
nhiều cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là cơ sở để nhân rộng những gương 
sáng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.  

- Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
bằng hình thức sân khấu hóa. Trong dịp này, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy đã 
biểu dương 42 tập thể, 80 cá nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 34 
tập thể, 53 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2018. Trao 13 tác phẩm 
đạt giải về thể loại văn học, nghệ thuật; 18 tác phẩm đạt giải về thể loại báo 
chí Cuộc thi sáng tác tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 và phát động 
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đợt 2 của Cuộc thi. Tại đêm sơ kết, Đoàn ca múa nhạc tỉnh đã trình diễn 
xuất sắc 2 tác phẩm âm nhạc về Bác Hồ đoạt giải Cuộc thi sáng tác đã 
thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và lan tỏa phong trào học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng 
trong nhân dân.  

- Đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 
2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức Hội nghị 50 năm thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 
15 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiêu biểu và đặc biệt tổ chức giao lưu 
4 gương điển hình là những minh chứng sinh động cho việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thông qua các hoạt động này, 
các cá nhân điển hình có dịp được giao lưu với nhau, mang lại hiệu ứng xã 
hội và có sức lan tỏa rộng khắp.  

- Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức Hội nghị sơ 
kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với trao giải các tác phẩm 
đoạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ 
thuật đợt 2, giai đoạn 2018 - 2020. Qua đó, đánh giá kết quả 4 năm thực 
hiện, rút ra những cách làm, mô hình hay, hiệu quả để tiếp tục nhân rộng. 
Đồng thời trao giải cho 13 tác phẩm thuộc thể loại báo chí, 9 tác phẩm đạt 
giải thuộc thể loại văn học - nghệ thuật nhằm động viên, khuyến khích các 
nhà báo, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục sáng tác các tác 
phẩm hay, có ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Ở cấp ủy các cấp, qua 5 năm triển khai thực hiện đã có gần 300 mô hình 
hay thiết thực đã được ứng dụng và nhân rộng tiêu biểu như: Hội Liên hiệp 
Phụ nữ với các mô hình: “Hũ gạo tiết kiệm, “Nuôi heo đất tiết kiệm”,”Tổ phụ 
nữ từ thiện”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh với các mô hình: “Ngày chủ nhật sạch”, “Nhà chờ đưa đón học 
sinh” , “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”; Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam với các mô hình: “Chung tay giảm nghèo”; “Tiếp xúc đến trường”, 
“Hiến đất làm đường giao thông nông thôn”; Hội Nông dân với mô hình: “Hội 
viên nông dân không sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, 
buôn bán”; Công an xã với mô hình “Tiếng kẻng an ninh”... Thông qua các 
mô hình hay, cách làm mới đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ra toàn xã hội, qua 
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những tấm gương tốt đẩy lùi những mặt xấu, mặt tiêu cực, làm cho xã hội 
ngày càng tốt đẹp hơn.  

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu 
biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay sáng tạo có vai trò, ý 
nghĩa to lớn trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Đây là việc làm thường xuyên và là một nhiệm vụ quan trọng 
trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm tuyên truyền, nhân rộng các nhân 
tố tích cực trong xã hội theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” góp 
phần xây dựng xã hội mới, con người mới và nền văn hóa mới hiện nay của 
Đảng, Nhà nước. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình 
tiên tiến, nhiều nhân tố mới, cách làm hay trong thời gian tới cần thực hiện 
các nhiệm vụ và giải pháp sau:  

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ 
thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; ý nghĩa, vai trò 
của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối 
với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
hội nhập, phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của 
tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc 
vận dụng trong giai đoạn hiện nay. 

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng, toàn xã 
hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá 
nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục đổi 
mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng 
đối tượng, từng cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền miệng, 
tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Tăng cường phối hợp, cung cấp 
thông tin cho các cơ quan báo chí để có những sản phẩm báo chí hay, hấp 
dẫn, sâu sắc... nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện, kết quả 
việc học tập và làm theo Bác.  

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá 
nhân, cán bộ, đảng viên, nhân dân; chú trọng việc đăng ký và làm theo của 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  269

đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, 
đơn vị theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương 
của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và của cán bộ, đảng viên theo 
Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI, Quy 
định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII. 

Bốn là, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền phát động trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà 
nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian... theo Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 
21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Quyết định số 
2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
“Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí giai đoạn 2016 - 2020”.  

Năm là, rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc, các 
chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ 
thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả 
phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là 
tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức 
đảng hằng năm. 

Sáu là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân 
tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Coi trọng 
đúng mức việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới, điển 
hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác các 
quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với điển hình tiên 
tiến và công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tình hình 
hiện nay.  

Bảy là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, 
nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị mới. Gắn chặt việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình 
tiên tiến với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững trật tự, 
an toàn xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng. Việc lựa chọn nhân tố mới, 
điển hình tiên tiến làm sao tạo ra được sự quan tâm của xã hội, nhất là 
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gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội, sẽ góp 
phần nâng cao sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công 
tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong xã hội của các cơ quan 
thông tin đại chúng. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng 
điển hình tiên tiến phải gắn với biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, 
thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn. 

Tám là, phát huy nhân tố con người - nội lực quan trọng nhất trong công 
cuộc đổi mới hiện nay theo Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh 
phong trào thi đua, phát huy nguồn lực con người chính là bảo đảm cho mỗi 
địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị có “nguồn lực” quan trọng để tạo ra cơ sở 
vật chất cho xã hội. Tuyên truyền thật tốt nhân tố mới, điển hình tiên tiến 
sẽ tạo ra phong trào thi đua ngày càng rộng lớn, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển địa phương. 
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MỘT SỐ MÔ HÌNH HAY VÀ CÁCH LÀM HIỆU QUẢ  
TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

Ở BẠC LIÊU 

TỈNH ỦY BẠC LIÊU 

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” 
(gọi tắt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị), Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 
25/7/2016 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 
06-CT/TU, ngày 06/7/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy) và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị đẩy mạnh việc học tập, làm theo gắn với thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.  

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 06-CT/TU, với 
phương châm: Học đi đôi với làm theo, chú trọng làm theo bằng những việc 
làm, hành động cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng đã linh hoạt, sáng tạo, 
đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung học tập và làm theo Bác. Đặc 
biệt, lựa chọn những vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình để tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trên nhiều lĩnh 
vực, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc 
trong học tập và làm theo Bác với những mô hình mới, cách làm hay, mang 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày 
càng được nâng cao. 
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Để có được kết quả đó, Đảng bộ tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp quan trọng, trong đó có một số cách làm hiệu quả, mô hình hay được 
triển khai và đem lại hiệu quả thực chất trong việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Bạc Liêu, đó là: 

1. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Để học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, 
cụ thể, các cấp, các ngành đã xây dựng nhiều mô hình và phát động nhiều 
cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó ngày càng xuất hiện 
nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm quý báu, gương điển 
hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập. Qua 4 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 06-CT/TU, toàn tỉnh đã có trên 
1.700 mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; trong đó, có khoảng 100 mô 
hình được nhân rộng, nổi bật như:  

(1) Mô hình “ba cần, ba nên và ba không”, Ba cần: Cần gần dân và sát 
cơ sở; cần học hỏi, lắng nghe ý kiến của dân; cần vận động nhân dân cùng 
lo và cùng làm. Ba nên: Nên vui vẻ khi tiếp xúc, phục vụ dân; nên xin lỗi 
dân khi thấy thiếu sót; nên cảm ơn khi dân góp ý, phê bình. Ba không: 
Không gây phiền hà với dân; không thờ ơ thiếu trách nhiệm công việc với 
dân; không nhận hối lộ, sách nhiễu, tham nhũng với dân; “3 xin” (xin chào, 
xin hỏi, xin cám ơn); “4 đúng - 5 phải - 3 sát” trong thực thi nhiệm vụ (4 đúng: 
đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước; 5 phải: phải cụ thể, phải minh bạch, 
phải tận tình, phải chính xác, phải gương mẫu; 3 sát: sát dân, sát công việc 
và sát cán bộ, chiến sĩ).  

(2) Mô hình “3 không” (không có tội phạm, không có các tệ nạn xã hội, 
không vi phạm luật giao thông đường bộ).  

(3) Mô hình “Quy định xin lỗi dân khi làm sai”; “Giờ làm việc thứ 9”; 
“3 trong 1” đăng ký khai sinh, nhập khẩu và làm bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 36 tháng tuổi.  
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(4) Mô hình câu lạc bộ “Uống nước nhớ nguồn một ngàn đồng”, số tiền 
đóng góp dùng để xây dựng, sửa chữa mộ Mẹ Việt Nam anh hùng, sửa chữa 
nâng cấp nhà bia liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa, cúng giỗ Mẹ Việt Nam anh 
hùng, mua tủ thờ tặng cho gia đình chính sách nghèo; câu lạc bộ “Tấm lòng 
nhân đạo, hạt gạo nghĩa tình”, nhằm chăm lo, giúp đỡ cho các hộ gia đình 
chính sách có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, neo đơn; “tấm áo nghĩa tình”.  

(5) Mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “học tập và làm theo Bác 
trong cơ sở thờ tự tôn giáo”; “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh 
trật tự”, “Ba tận: đến tận nơi, làm tận tụy, giúp tận tình”; “Mỗi tháng có 1 
ngày làm công tác xã hội”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 
đẹp” trên mạng xã hội... 

(6) Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân đóng góp tích cực cho phong trào xây 
dựng nông thôn mới và làm công tác xã hội từ thiện như: Ông Huỳnh Văn 
Hiếu - Ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai đã tự nguyện hiến 7.000 m2 
đất để xây dựng trường học và thiết chế văn hóa xã; ông Phạm Minh Thắng - 
Ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai đã mua xe 16 chỗ ngồi để làm xe cấp 
cứu chuyển viện miễn phí cho trên 300 lượt bệnh nhân nghèo; hằng năm, hỗ 
trợ trên 1 tỉ đồng cho người nghèo trị bệnh, xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh 
nghèo hiếu học và sửa chữa lộ giao thông nông thôn; trong dịp Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019, ông Thắng đã hỗ trợ 100 triệu đồng để mua 10 tấn gạo 
tặng cho hộ nghèo;...   

2. Lựa chọn một số nội dung trọng tâm để triển khai có hiệu quả 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Để tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu 
đã chọn một số vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo và mang lại hiệu quả 
thiết thực, điển hình như: 

(1) Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả 
việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác 
gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 274

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.  

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã chọn khâu đột phá trong xây dựng Đảng là công tác 
cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi 
công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Ban 
hành Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 06/9/2018 về chuẩn mực đạo đức của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang học tập và làm 
theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 12-CT/TU, 
ngày 12/3/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh 
lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 
trên địa bàn tỉnh.  

Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành 
động của cán bộ, đảng viên; tác phong, lề lối làm việc có đổi mới; tinh thần, 
thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao; việc né tránh, đùn đẩy 
trách nhiệm dần được khắc phục; tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, 
phiền hà với nhân dân được chấn chỉnh, xử lý kịp thời góp phần tích cực vào 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa 
phương, cơ quan, đơn vị; ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, lòng tin của 
nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được nâng cao. 

(2) Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
trong những năm qua được các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến đáng kể. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu 
nại của công dân trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng 
ban và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết 
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; từ đó, nhiều vụ việc 
khiếu kiện, trong đó có những vụ phức tạp, tồn đọng kéo dài được giải quyết 
có hiệu quả. Qua 5 năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp cùng với đồng 
chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu 
cấp ủy tiếp công dân định kỳ hàng tháng luân phiên tại các huyện, thị xã, 
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thành phố trong tỉnh được 12.699 lượt công dân. Đặc biệt, đã giải quyết dứt 
điểm 44/57 vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài (chiếm 77,19%).  

(3) Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện thường xuyên, 
có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi 
trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh và 7/7 huyện, thị xã, thành phố và hệ thống “Một 
cửa điện tử”; 64/64 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả cấp xã; 54/64 xã, phường, thị trấn đưa vào vận hành hệ 
thống “Một cửa điện tử” cấp xã; thực hiện đơn giản hóa; công khai hóa; các 
thủ tục hành chính không còn phù hợp đã được bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; 
quy trình thủ tục hành chính được cải tiến theo hướng rút ngắn thời gian so 
với quy định1. Chỉ tính riêng năm 2019, tỉnh đã bãi bỏ 140 thủ tục hành 
chính không còn phù hợp. Trên địa bàn tỉnh đã và đang xuất hiện, nhân 
rộng nhiều mô hình hay, cách làm mới trong giải quyết thủ tục hành chính, 
điển hình như mô hình 3 nên; 3 không; 3 xin; 5 phải; 3 trong 1...  

(4) Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Các chính sách cho các 
đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thực hiện đầy đủ đúng quy định; duy trì nhận 
phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trợ cấp cho thương binh 
hạng 1/4, 2/4 có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài tiền chế độ chính sách Nhà nước 
cấp, tỉnh phân bổ các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam 
anh hùng; thương binh hạng 1/4 và 2/4, hằng tháng tổ chức thăm hỏi tặng 
quà và hỗ trợ thêm với số tiền tối thiểu là 1.000.000 đồng/tháng. 

Tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có 
công với cách mạng với tổng số 7.179 căn. Trong đó, kinh phí nhà nước là 
5.114 căn, tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.065 căn, 

__________ 
1. Trong cấp phép thủ tục thành lập doanh nghiệp: kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ giải 

quyết trong 4 giờ (trong quy định là 3 ngày); trong cấp phép xây dựng: Đối với các tổ chức, 
doanh nghiệp, thời gian giải quyết là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
(giảm 17 ngày so với quy định); Đối với các hộ gia đình riêng lẻ: Thời gian giải quyết là 
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 5 ngày so với quy định). 
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với số tiền 86,210 tỉ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn 
lực để tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.678 căn nhà ở cho người có công nằm ngoài 
Đề án 22, với tổng kinh phí hỗ trợ 66,86 tỉ đồng. Hầu hết các gia đình chính 
sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư 
và không còn hộ chính sách nghèo. 

(5) Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực 
hiện với quyết tâm cao và có hiệu quả. Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc phân công các 
cơ quan, đơn vị và vận động doanh nghiệp trên địa bàn nhận hỗ trợ hộ nghèo 
về vốn và phương tiện sản xuất với số tiền trên 86,3 tỉ đồng, giúp cho 23.537 
hộ nghèo có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Bình quân 
hằng năm có gần 6.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, trao phương 
tiện sản xuất, cây con giống. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh, đến cuối 
năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 1,38% (bình quân mỗi năm giảm 
hơn 3%), đã vận động Quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” trên 394 tỉ đồng... 

3. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 
05/6/2017 về tổ chức tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là 
Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ 
quan chức năng kịp thời tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn chặt chẽ 
việc lựa chọn và tuyên dương điển hình tiêu biểu ở các địa phương, đơn vị.  

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng 
dẫn số 02-HD/TU, ngày 06/9/2018 về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ 
tục đề nghị tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hô ̀ Chí Minh và Quyết định thành lập Tổ thẩm định giúp Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thẩm định tiêu chuẩn của những tập thể, cá 
nhân được các địa phương, đơn vị đề nghị tuyên dương cấp tỉnh, bảo đảm 
đúng tiêu chuẩn quy định. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 
Hướng dâ ̃n số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo các cấp, các 
ngành triển khai thực hiện và giao ban tuyên giáo cùng cấp tham mưu việc 
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lựa chọn đối tượng để tuyên dương; một số nơi thành lập tổ thẩm định của 
ban thường vụ cấp ủy, có nơi thông qua hội đồng thi đua, khen thưởng đơn vị 
để xét chọn đối tượng tuyên dương. 

Từ khi thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đến nay, toàn tỉnh đã tuyên dương được 852 gương điển hình tiêu biểu học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 260 tập thể 
và 592 cá nhân.  

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 7 đợt tuyên dương 
cho 18 tập thể và 15 cá nhân là những điển hình tiêu biểu nhất trong số các 
tập thể, cá nhân đã được tuyên dương ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Việc 
tổ chức tuyên dương được tiến hành trang trọng trong buổi lễ chào cờ hằng 
tháng tại Quảng trường Hùng Vương. Tại buổi lễ, từng tập thể, cá nhân 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương trước cờ về những thành tích nổi 
bật trong học tập và làm theo Bác; đồng thời được Thường trực Tỉnh ủy trực 
tiếp trao bằng tuyên dương.  

Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ cấp ủy đã tổ chức tuyên dương cho 
260 tập thể và 592 cá nhân. Công tác tuyên dương được các cấp ủy thực hiện 
chặt chẽ, theo quy trình từ cơ sở lên. Đa số các địa phương, đơn vị tổ chức 
tuyên dương trong buổi sinh hoạt dưới cờ giống như cấp tỉnh hoặc tổ chức 
tuyên dương, khen thưởng thông qua các cuộc hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào 
thi đua hoặc các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng về học tập và làm theo Bác 
của địa phương, đơn vị.  

Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 
tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh; qua đó phát huy tinh thần hăng hái trong học tập, lao 
động, chiến đấu và rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực hưởng ứng các phong 
trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương, từ đó xuất hiện ngày 
càng nhiều gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; 
góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
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về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trên đây là một số kết quả xây dựng và nhân rộng mô hình học tập và 
làm theo Bác; lựa chọn các nội dung trọng tâm để thực hiện có hiệu quả Chỉ 
thị số 05-CT/TW và biểu dương, lan tỏa các điển hình trong học tập và làm 
theo Bác là những cách làm hay, những giải pháp hữu hiệu đem lại hiệu quả 
thực chất trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW tại Bạc Liêu. 
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT, CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG  
TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

Ở ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG 

TỈNH ỦY BẮC GIANG 

Tỉnh Bắc Giang là vùng phên giậu của Thủ đô, cách Hà Nội 50 km về phía 
bắc; diện tích 3.849 km2 với 9 huyện, 1 thành phố; dân số hơn 1,8 triệu người. 
Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, với 658 tổ chức cơ sở đảng và 8,7 vạn 
đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp 
ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, 
khoa học, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng 
bộ và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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: 

Một là, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh 
ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, 
quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung mới của Chỉ thị tới đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng cấp 
ủy, tổ chức đảng, có thể khẳng định Chỉ thị đã được quán triệt một cách 
khoa học, bài bản và đảm bảo thời gian, chất lượng đề ra. 

Để việc thực hiện đạt kết quả cụ thể ngay từ khâu triển khai, trên cơ sở 
yêu cầu của Bộ Chính trị (tại Chỉ thị số 05-CT/TW), kế hoạch của Ban Bí 
thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch 
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triển khai và Chương trình hành động để thực hiện. Việc ban hành đồng 
thời 2 văn bản này vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trong triển khai thực 
hiện Chỉ thị, vừa đảm bảo xác định rõ nhiệm vụ của tập thể và cá nhân từng 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Việc triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức trực tuyến đến cấp xã gắn với hội nghị 
của Trung ương. Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh in sao nội dung Hội nghị (file hình ảnh lưu 
USB) gửi cấp huyện để tiếp tục tuyên truyền trong đảng bộ cấp dưới. Việc 
thực hiện trực tuyến các hội nghị đến cấp xã đã đảm bảo tính đồng bộ, tiết 
kiệm thời gian và nâng cao chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện. 

Hai là, nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhiệm vụ công tác, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ 
chức đảng trong Đảng bộ tỉnh chọn nội dung cụ thể đưa vào chương trình 
hành động toàn khóa và kế hoạch hằng năm của cấp ủy cấp mình như: các 
nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc 
phòng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng...; đồng thời quyết liệt chỉ đạo thực hiện 
những nội dung đã đăng ký đó. 

Trong Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 2 nội dung:  

(1) Về lĩnh vực xây dựng Đảng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế 
hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với quyết tâm tạo sự chuyển biến 
rõ rệt về tổ chức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, 
của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu 
các cấp. Theo đó:  

- Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi đảng viên tự kiểm điểm việc 
“làm theo” Bác và đối chiếu với 27 biểu hiện về suy thoái. Chi bộ gợi ý kiểm 
điểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm. 

- Trong kiểm điểm, tự phê bình, tập thể cấp ủy tự kiểm điểm và đối 
chiếu việc đăng ký, thực hiện giải quyết các việc trọng tâm, các vấn đề bức 
xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém gắn với kiểm điểm theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 
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- Ở những nơi có biểu hiện vi phạm được cấp trên gợi ý kiểm điểm thì 
phải tiến hành sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm sâu nhằm làm rõ những hạn 
chế, khuyết điểm, nguyên nhân (khi kiểm điểm, tổ chức đảng cấp trên trực 
tiếp phân công lãnh đạo dự và chỉ đạo). 

- Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là đồng chí 
bí thư cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tiếp 
dân. Định kỳ hằng tháng, đồng chí bí thư cấp ủy (Tỉnh ủy: 1 ngày/tháng; huyện 
ủy 1 ngày/tháng; Đảng ủy xã 2 ngày/tháng) thực hiện nghiêm việc tiếp dân, 
kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và giải quyết kịp thời những kiến 
nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. 

(2) Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
xác định trong cả nhiệm kỳ: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 
kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Triển khai hiệu 
quả các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng một số 
mô hình điểm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là 
người đứng đầu theo hướng tập trung vào việc khó, có tính lan tỏa, phát huy 
tính năng động, sáng tạo của người đứng đầu mang lại hiệu quả thiết thực1.  

Trên cơ sở các trọng tâm công tác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 
cho cả giai đoạn và hằng năm, các huyện ủy, thành ủy, các ban, ngành, 
đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục cụ thể hóa, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, 
khâu đột phá riêng sát thực tế như: quản lý đất đai; ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất nông nghiệp; kiên cố hóa trường lớp; cứng hóa giao thông 
nông thôn; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hành tiết 
kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giảm biên chế trong hệ thống 
chính trị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở, trách nhiệm nêu gương,... 

__________ 
1. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh 

Bắc Giang đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, vượt 
xa mục tiêu Đại hội XVIII (10 - 11%/năm). Quy mô GRDP năm 2020 đạt gần 123 nghìn tỉ 
đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 
USD/năm, bằng bình quân chung cả nước.  
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Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 
nghiêm túc việc tổ chức đăng ký làm theo Bác. Trong 5 năm qua, các huyện 
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đăng ký 1.171 nhiệm vụ trọng 
tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung giải 
quyết dứt điểm; các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký 7.361 
vụ việc; cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đăng ký trên 
882.318 “việc tốt làm theo Bác”... Kết quả thực hiện các việc đã đăng ký 
hằng năm đều đạt trên 95% đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh, chính trị, quốc phòng địa phương, được nhân dân đồng tình 
ủng hộ. 

Ba là, công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình 
tiên tiến, gương người tốt được đẩy mạnh. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động hướng dẫn tuyên truyền 
sâu rộng, thường xuyên, liên tục những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua học 
tập và làm theo Bác trong toàn tỉnh. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn 
chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ 
đạo thực hiện việc tuyên truyền thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh 
hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội hằng tháng, hằng quý, gắn với tự phê 
bình, phê bình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn việc 
xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ tỉnh.  

Hoạt động biểu dương, khen thưởng, báo công dâng Bác cũng được các 
cấp ủy quan tâm khi sơ kết vào dịp 19/5 hằng năm và các dịp ngày lễ, kỷ 
niệm lớn như: Ngày thành lập Đảng, Ngày thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhân dịp kỷ 
niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác,... tạo sức lan tỏa, nhân rộng “người 
tốt, việc tốt” trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. 

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tích cực phát động và tổ chức cuộc vận 
động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập 
và làm theo Bác. Trong 5 năm, đã tổ chức 5 trại sáng tác văn học - nghệ thuật 
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
thu được trên 300 tác phẩm ở các loại hình văn học nghệ thuật. Đã tham 
dự 6 cuộc triển lãm, liên hoan nghệ thuật miền núi phía Bắc và đạt 10 giải 
thưởng. Hoạt động biểu dương, khen thưởng, báo công dâng Bác về các 
điển hình tiên tiến cũng được các cấp ủy quan tâm khi sơ kết định kỳ 
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vào dịp 19/5 hằng năm, góp phần tạo sự lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc 
tốt” trong hệ thống chính trị và trong xã hội. 

Những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW đã góp phần tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng 
Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có 
hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.  

Trong thời gian tới, cần tiếp tục xác định nhất quán việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan 
trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là nội dung vừa có ý nghĩa trước mắt, 
vừa có ý nghĩa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, đề nghị 
Trung ương tiếp tục có văn bản chỉ đạo kịp thời ngay sau Đại hội XIII của 
Đảng để nội dung này được thực hiện thường xuyên, liên tục, không gián 
đoạn, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong thực hiện. 
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TƯ TƯỞNG “LẤY DÂN LÀM GỐC” 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠO TIỀN ĐỀ  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH BẮC KẠN 

TỈNH ỦY BẮC KẠN  

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta, người sáng 
lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng 
nhân loại bị áp bức trên thế giới. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam, trong đó, tư 
tưởng “lấy dân làm gốc” được coi là nổi bật, đặc sắc trong di sản tư tưởng của 
Hồ Chí Minh. Tư tưởng “lấy dân làm gốc”, đề cao nhân dân, hết lòng vì lợi 
ích của nhân dân đã trở thành chân lý để hành động trong suốt cuộc đời của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Hồ Chí Minh, đồng thời 
vận dụng sáng tạo vào điều kiện của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ tỉnh 
Bắc Kạn đặc biệt quan tâm củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân 
tộc trên địa bàn, với phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở để 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với quy mô dân số trên 
30 vạn người, gồm 7 dân tộc (Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao, Hoa, Sán Chay), 
trong đó trên 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn 
nhiều khó khăn, để tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong tổ chức thực hiện 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ tỉnh Bắc 
Kạn đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc giải quyết các 
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nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 
Cụ thể là: 

1. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo bước 
chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”1, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc 
kém”2, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 
2015 - 2020) đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai 
đoạn 2016 - 2020”. Nghị quyết tập trung triển khai các nhóm giải pháp như: 
(1) Quán triệt thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu; (2) Tăng cường quản lý, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù 
hợp với chuyên ngành đào tạo và thực hiện tốt tinh giản biên chế, tinh gọn 
bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên quan tâm công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động đối với cán 
bộ, công chức, viên chức; (3) Xây dựng đề án thu hút người có năng lực, tâm 
huyết vào công tác trong bộ máy hành chính nhà nước; (4) Áp dụng công 
nghệ thông tin vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, 
thăng hạng và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; (5) Tăng cường 
kiểm tra, thanh tra công vụ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng liên quan 
đến công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Việc thực hiện các giải pháp nêu trên đã góp phần xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức của tỉnh có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống 
trong sáng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực thực 
tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tác phong làm việc khoa học, dân 
chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại, vô cảm; không 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; thực sự trở thành cầu nối để chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309. 
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2. Thường xuyên nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân; 
kịp thời giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận 

xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế về “Hoạt động của 

cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh”1, trong đó nhấn mạnh tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cộng tác viên dư luận xã hội để xây 

dựng đội ngũ cộng tác viên là người có uy tín, am hiểu lĩnh vực, địa bàn, có 

tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và đảm bảo tính đại diện cho các giai tầng 

trong xã hội. Định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực 

Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; hội nghị trao đổi, 

lấy ý kiến góp ý xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế đối 

với đội ngũ cộng tác viên; tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội liên quan đến 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 Việc tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của tỉnh2 về tiếp dân, đối 

thoại và xử lý các kiến nghị của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã góp 

phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc giải quyết, chỉ đạo giải 

quyết, xử lý triệt để, dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, nên đã cơ 

bản hạn chế được tình trạng đơn, thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, phát sinh 

điểm nóng, được người dân tin tưởng và ủng hộ. 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện quy chế phối 
hợp, trong đó yêu cầu: (1) Hằng năm, thường trực cấp ủy chỉ đạo ban 
tuyên giáo chủ trì xây dựng chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân và 

__________ 
1. Quy chế số 04-QC/TU, ngày 22/7/2016 của Tỉnh ủy. 
2. Quy định số 2905-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 

trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân 
dân trên địa bàn tỉnh; Quy chế số 30-QC/TU, ngày 21/01/2020 về Quy chế Bí thư Tỉnh ủy 
tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên 
địa bàn tỉnh. 
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các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổ chức thực 
hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp; (2) Ban Cán sự đảng 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động cung cấp 
thông tin, dự báo những vấn đề tác động đến tư tưởng và phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất nội dung tuyên truyền trước, trong quá 
trình thực hiện chương trình, dự án, đề án lớn trên địa bàn tỉnh; thực hiện 
tốt công tác quản lý, chỉ đạo cơ quan báo chí đấu tranh, phản bác thông tin 
sai sự thật liên quan đến tỉnh; kịp thời giải quyết và cung cấp thông tin 
sau khi xử lý vụ, việc dư luận quan tâm để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp 
tục định hướng tuyên truyền; (3) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án lớn của tỉnh để cán bộ, đoàn viên, 
hội viên và nhân dân biết, theo dõi, giám sát. 

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân 

tỉnh xây dựng chương trình công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trong tỉnh, giai đoạn 

2016 - 20211; trong đó, quy định rõ phạm vi, đối tượng, nguyên tắc phối hợp; nội 

dung, trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, những vấn đề doanh nghiệp, nhân 

dân quan tâm, tạo sự thống nhất trước, trong và sau khi triển khai các công 

trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

3. Tập trung hướng về cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh theo tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm 

Theo đó, từ năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 70 cơ quan, 
đơn vị, hội, đoàn thể, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh giúp đỡ 
60 xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị chủ 
động phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình, 
phần việc, nội dung cụ thể để tập trung xây dựng các tiêu chí đạt thấp, củng 
cố các tiêu chí đã đạt. Thông qua hoạt động tại cơ sở, cán bộ, đảng viên thuộc 

__________ 
1. Chương trình số 04/CTr-UBND-BTGTU, ngày 02/3/2017. 
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các sở, ngành có điều kiện nắm tình hình tại địa phương, tuyên truyền, 
vận động, giải thích để nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của 
Trung ương, tỉnh, của ngành; tiếp nhận thông tin trái chiều, ý kiến đóng 
góp, phản ánh của nhân dân để kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất giải 
quyết bảo đảm phù hợp. Đến nay, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí (năm 2015, tỉnh chưa có xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 7,2 tiêu chí). 

4. Tăng cường hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng gương 
“người tốt, việc tốt” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và 
nhân dân thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác ngày càng 
tiến bộ  

Tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ triển khai sổ ghi danh “Người tốt, 

việc tốt”, theo hướng cấp ủy xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích 

nổi bật trong các phong trào thi đua; thực hiện bản cam kết học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào sổ ghi danh; tổ 

chức hoạt động biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh 

vực. Hướng dẫn đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; phối hợp 

với cơ quan báo chí thực hiện chuyên mục “Xây dựng Đảng”, phát hành cuốn 

Bản tin công tác xây dựng Đảng hằng tháng để qua đó tuyên truyền, nhân 

rộng gương “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn. 

5. Chủ động trong định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác 
với thông tin sai lệch liên quan đến tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, 
tạo sự đồng thuận trong xã hội 

Tỉnh ủy đã ban hành Đề án về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 
quán triệt, học tập và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 
2017 - 2022” và Kế hoạch về “Truyền thông của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến 
hết năm 2020” với mục tiêu đổi mới công tác quán triệt, học tập nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; giúp 
cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, 
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tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
vào cuộc sống.  

Thông qua việc tổ chức thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hoạt động của các cơ quan báo 
chí; phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin cơ sở, internet và mạng 
xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng đưa chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, 
là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến 
với cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương để kịp thời có giải pháp 
chỉ đạo phù hợp. 

Công tác định hướng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, hội viên 
Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh được quan tâm thường xuyên. 
Các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật đã góp phần quan trọng trong 
việc truyền tải nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để 
các chủ trương, chính sách được triển khai và thực hiện sâu rộng trong cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng 
qua các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật để quảng bá, phát huy 
bản sắc văn hóa, cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc của tỉnh thi đua 
trong học tập, công tác, lao động và sản xuất. 

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tỉnh đặc 
biệt quan tâm. Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban 
Chỉ đạo 35 cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Hoạt 
động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp góp phần quan trọng trong phản bác lại 
thông tin sai lệch về tỉnh, cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư 
luận xã hội. 

Việc thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp nêu trên đã góp 
phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ 
vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể có chuyển biến, tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được 
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củng cố và phát huy; tạo tiền đề vững chắc để tập trung phát triển kinh tế - 
xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân1. Nhân dân các 
dân tộc trên địa bàn tỉnh phấn khởi trước những đổi thay của quê hương và 
tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền trong thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XI quyết nghị.  

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
“lấy dân làm gốc” trong điều kiện hiện nay, xin đề xuất một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng bảo đảm có chiều sâu, thực chất, phù hợp với từng đối tượng 
cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tổ chức thực hiện Chỉ thị; quán triệt trong cán bộ, đảng 
viên những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” để vận 
dụng trong thực hiện nhiệm vụ. 

Hai là, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ 
tham mưu về công tác tư tưởng của Đảng ở các cấp vững về chính trị, giỏi 
về chuyên môn, nghiệp vụ, mạnh dạn, sáng tạo trong tham mưu để công 
tác tư tưởng phải thực sự đáp ứng được yêu cầu “đi trước dẫn đường”, tạo 
sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng 
lớp nhân dân. 

Ba là, tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội; đẩy mạnh hoạt động 
đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 
số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

__________ 
1. Đánh giá chung trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 

5,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tăng 12,1 triệu đồng so với năm 
2015; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá; tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,9%; 
toàn tỉnh có 140 sản phẩm OCOP; hạ tầng cơ sở nông thôn được cải thiện; kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ; chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết 
việc làm và an sinh xã hội tiếp tục thu được nhiều kết quả, hộ nghèo giảm bình quân 
2,46%/năm. 
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tình hình mới”, nhất là đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng không 
gian mạng để tuyên truyền thông tin xấu, độc gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, có 
tác động xấu đến tâm trạng xã hội, tâm lý cán bộ, đảng viên và nhân dân; 
quan tâm xây dựng lực lượng chuyên gia, cộng tác viên có trình độ, kiến thức 
sâu ở các lĩnh vực để trực tiếp đấu tranh với các luận điệu sai trái của thế lực 
thù địch, kịp thời định hướng dư luận. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn 
những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người 
thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây 
dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. 
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BẮC NINH TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI  

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH 

TỈNH ỦY BẮC NINH 

Việc 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” 
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang đi sâu vào cuộc sống, ngày càng thiết 
thực hơn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp 
ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Theo kết quả điều tra 
dư luận xã hội năm 2020 về “Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX”, 96,66% số ý kiến được hỏi đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII có chuyển biến 
và chuyển biến tích cực.  

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Bắc Ninh trong nhiệm 
kỳ Đại hội XII đạt những kết quả nổi bật sau: 

1. Triển khai chuyên đề hằng năm đồng bộ, hiệu quả, hình thức 
tuyên truyền phong phú, sâu rộng 

Quán triệt các văn bản của Trung ương trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm, Tỉnh ủy đã ban hành 7 kế hoạch, 
1 nghị quyết, 4 quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức 
thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 
đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng sự chỉ 
đạo. Điểm nổi bật trong tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW và 
chuyên đề hằng năm, Tỉnh ủy tổ chức 4 hội nghị trực tuyến với điểm cầu 
Trung ương và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh tới các điểm tổ chức hội nghị trong toàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, 
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đồng bộ, tạo sự lan tỏa nội dung các chuyên đề do báo cáo viên Trung 
ương truyền đạt đến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân 
dân trong tỉnh.  

Để công tác tuyên truyền ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, Tỉnh ủy 
Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2016 về tăng 
cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa 
cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020, chỉ đạo các cấp, các 
ngành tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức và nội dung đa dạng, 
phong phú.   

Các hoạt động tuyên truyền thường xuyên được tổ chức như: tọa đàm, hội 
thảo khoa học, hội nghị trực tuyến, xuất bản sách, đưa nội dung các chuyên đề 
hằng năm vào chương trình, giáo trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị...; chỉ đạo các cơ 
quan thông tấn, báo chí duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 
cách làm hay, sáng tạo và gương điển hình của các tập thể, cá nhân trong học 
tập và làm theo Bác. Hằng quý, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh định kỳ 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tọa 
đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh1, Tỉnh ủy Bắc Ninh 
phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Những lời 
căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - giá trị lý 
luận và thực tiễn”; tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh và nhiều chương trình nghệ thuật, sự 
kiện đặc sắc, ý nghĩa2; biên tập, xuất bản và phát hành 2.000 cuốn sách 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bắc Ninh... góp phần làm lan tỏa sâu rộng các 
giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.  

__________ 
1. Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh; 70 năm Ngày Bác Hồ ra 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 
02/9/2019); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)... 

2. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bắc Ninh nhớ mãi ơn Người”; tổ chức 
Hội nghị trực tuyến với điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương với nội dung “Ý nghĩa lịch 
sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 
50 năm thực hiện Di chúc của Người”. 
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Nhằm góp phần khơi dậy sự sáng tạo của văn nghệ sĩ, nhà báo, Tỉnh ủy 
triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và nhân 
dân tham gia dự thi và được trao giải thưởng1.   

2. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đơn vị 

Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện 
Chỉ thị cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chú trọng xác định những vấn đề 
bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết; phát huy 
tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực 
hiện các nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, 
các cấp, các ngành đã chú trọng hình thức đối thoại với nhân dân để tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm: 
Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 458 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp 
với nhân dân, cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề nổi 
cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế để giải quyết. Năm 2018, tổ chức được 485 cuộc 
đối thoại (cấp tỉnh 16, cấp huyện 163, cấp xã 316 hội nghị). Năm 2019, từ 
tỉnh đến cơ sở tập trung giải quyết được 1.027 vấn đề bức xúc (đạt 89,4%). 
Năm 2020, tập trung xử lý vi phạm về tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa 
bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật 
trong Đảng; đối thoại trực tiếp với nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện các 
công trình dự án và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 
của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30/9/2019 của Tỉnh ủy Bắc 
Ninh về “Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

__________ 
1. Đợt 1 giai đoạn 2015 - 2020 có 40 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh, gồm 4 giải Nhất, 9 giải 

Nhì, 12 giải Ba, 15 giải Khuyến khích; 3 tác phẩm đã đạt giải Trung ương (1 giải B, 1 giải C, 1 giải 
Khuyến khích); đợt 2, có 44 tác phẩm đạt giải, gồm 5 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba, 23 giải 
Khuyến khích; 6 tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt giải Trung ương (gồm 2 giải B, 2 giải C 
và 2 giải Khuyến khích).  
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Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức được cấp ủy 
đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm chỉ đạo cho phù hợp với từng 
ngành, địa phương, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn 
gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.  

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng tới việc tự kiểm 
tra, giám sát của các cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm tại các đảng bộ trực 
thuộc Tỉnh ủy, thông qua đó đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những 
hạn chế, tồn tại trong việc cụ thể hóa vào các hoạt động của các chi bộ, đảng 
bộ của đảng viên, đồng thời, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển 
hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.  

Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên 
địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đảng các 
cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra, đã tập trung 
thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực xây 
dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện. 

Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của cả nước. 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 
tăng khoảng 6,6%/năm (tính riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2%). Thu 
nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 79,9 triệu đồng/năm, gấp 
1,7 lần so với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Thu hút đầu tư 
nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, lũy kế đến nay có 1.542 dự án FDI còn hiệu 
lực, tổng vốn đăng ký 19,7 tỉ USD. Đến hết năm 2020, 94/94 xã và các 
huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 15% so với kế 
hoạch đề ra). Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên rõ 
rệt. Bắc Ninh hiện đứng thứ ba toàn quốc về thi học sinh giỏi quốc gia và 
một số em đoạt giải quốc tế.  

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  

Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại 
hội XX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc 
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lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong 
thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu sau:   

Thứ nhất, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các 
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền gương 
tập thể, cá nhân trong học theo Bác; tăng cường công tác tuyên truyền, động 
viên, khuyến khích hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực tham gia sáng 
tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Thứ hai, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu 
của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... trong việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, xác định đây vừa là yêu cầu, là trách nhiệm 
nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất 
lượng nội dung học tập các chuyên đề hằng năm của Chỉ thị số 05-CT/TW 
vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng.  

Thứ ba, đưa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành nhiệm vụ thường 
xuyên, gắn với các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương, đơn vị như: tăng 
cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, cán bộ và đảng viên; xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nếp sống văn hóa công sở; tiếp tục thực 
hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh 
giai đoạn 2016 - 2020”. 

Thứ tư, tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ 
cơ sở; tổ chức đối thoại với nhân dân, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh phát triển.  

Thứ năm, định kỳ hằng năm đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 
Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW vào 
kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp. Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, chú trọng việc tự kiểm tra, 
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giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; đề cao 
trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy và người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Thứ sáu, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phát động các phong trào thi 
đua yêu nước gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 
2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT 
 TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

TẠI TỈNH BẾN TRE 

TỈNH ỦY BẾN TRE  

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 

của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Trung ương về triển khai chuyên đề 

toàn khóa và chuyên đề hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ban 

hành kế hoạch1 lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu trong cán 

bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và cụ thể hóa thực 

hiện. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã 

cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo học tập, quán triệt 

nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề từng năm trong cán 

bộ, đảng viên.  
Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre đạt được một số kết quả nổi bật sau: 

1. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các 
chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW, trên cơ sở đó, các cấp ủy đã cụ thể hóa thành các chương 
trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện, từng bước đưa việc học tập và làm 
__________ 

1. Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 05/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 
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theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường 
xuyên của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên1.  

Việc học tập chuyên đề hằng năm, toàn khóa được tổ chức nghiêm túc. 
Việc cụ thể hóa chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, cơ 
quan, đơn vị được triển khai tích cực, sáng tạo. 

Chuyên đề toàn khóa năm 2016: Tiếp thu chuyên đề của Trung ương, 
các cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, 
tạo sự chuyển biến trong hành động2. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập và làm theo Bác 
trong thực thi nhiệm vụ và sinh hoạt hằng ngày; tích cực rèn luyện phẩm chất 
đạo đức; phong cách làm việc nêu gương, dân chủ, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ 
sở, gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng. 

Chuyên đề năm 2017: Các cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc 
chuyên đề năm 2017, tạo được chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm và 
tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, khơi dậy ý chí tiến công trong thực 
hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh3; nâng cao nhận 
thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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. 

Chuyên đề năm 2018: Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai 
quán triệt và đăng ký thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018, các cấp ủy đã 
lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề4; kết quả đã xây dựng 

__________ 
1. Đối với Chỉ thị số 05-CT/TW có 1.689 cán bộ chủ chốt, 43.860/45.504 đảng viên. 
2. Chuyên đề năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, có 2.150 cán bộ chủ 
chốt, 41.160/42.886 cán bộ, đảng viên. 

3. Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
phòng, chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, 
có 823 cán bộ chủ chốt; 43.955/45.044 cán bộ, đảng viên; 471.045/550.229 đoàn viên, hội 
viên; 280.713/358.014 nhân dân. 

4. Chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, có 
1.035 cán bộ chủ chốt, 47.122/47.960 cán bộ, đảng viên; 334.755/392.206 đoàn viên, hội viên; 
192.909/261.874 nhân dân. 
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phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước khắc phục tình 
trạng trông chờ, ngại khó, xây dựng tinh thần tiến công, quyết liệt của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Chuyên đề năm 2019: Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt đến cán bộ, đảng viên và 
tuyên truyền rộng rãi đoàn viên, hội viên và nhân dân1; đồng thời, các cấp 
ủy đã quan tâm lựa chọn những vấn đề tồn tại liên quan đến nội dung 
chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nội dung cam kết thực hiện 
các nghị quyết, quy định của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian; hướng dẫn cán bộ, đảng 
viên xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh phù hợp với từng vị trí công tác. Nhìn chung, qua triển khai, 
quán triệt chuyên đề, đa số cán bộ, đảng viên đã xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng 
tâm, hàng đầu của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Chuyên đề năm 2020: Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy2, 
các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển 
khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020; trong đó, cấp ủy các cấp tập 
trung đưa nội dung chuyên đề, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua triển khai chuyên đề đã nâng cao 
nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, 
vững mạnh. 
__________ 

1. Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm 
lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 46.614/47.647 
đảng viên; 458.224/534.005 đoàn viên, hội viên; 220.946/294.503 nhân dân. 

2. Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và 
thực hiện Chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. 
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2. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung 
cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Các cấp ủy đã quan tâm triển khai thực hiện những nội dung cơ bản 
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là triển khai thực 
hiện phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, 
“Học đi đôi với làm theo” và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
công khai nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm 
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, theo dõi 
việc triển khai thực hiện. Qua 5 năm triển khai việc công khai từ cấp 
tỉnh đến cơ sở1, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp 
được nâng lên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 
đã phát huy tốt vai trò nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm với 
nhiệm vụ được giao, với Đảng và với nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực 
trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử 
lý kỷ luật nhiệm kỳ 2015 - 2020 giảm 41,6%. 

3. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của cấp ủy 

a) Đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch 
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW đối 

với công tác xây dựng Đảng; căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình toàn khóa và kế 
hoạch hằng năm phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của 
từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện2.  
__________ 

1. Bí thư Tỉnh ủy và bí thư các huyện, thành phố hằng năm công khai trên Báo Đồng 
khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình và hệ thống truyền thanh các cấp; bí thư các chi bộ cơ 
sở, đảng bộ ngành công khai tại chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị; bí thư, chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã công khai trên đài địa phương, bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản. 

2. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã chọn việc “Đưa nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 thành 
một nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ” làm nội dung đột phá trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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b) Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên 

Các cấp ủy quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị1. Nội 
dung sinh hoạt chủ yếu đi sâu lựa chọn phẩm chất đạo đức của Bác Hồ để 
đảng viên thảo luận, liên hệ, vận dụng xây dựng kế hoạch làm theo; nhiều tổ 
chức cơ sở đảng và đảng viên liên hệ sâu sắc với thực tiễn gắn với nhiệm vụ 
được giao, từ đó việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt được những kết quả 
thiết thực, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm2. Ở một số nơi, hằng 
tháng, hằng quý chi bộ đánh giá, nhận xét, bình bầu các tập thể, cá nhân 
tiêu biểu để biểu dương hoặc xây dựng sổ tay để nhận xét đánh giá, lấy đó 
làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm góp phần nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng 
đảng viên, từng bước khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 
đảng, đảng viên từng bước được củng cố và nâng cao, hoạt động của các cấp 
chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có chuyển biến tích cực; hoàn 
thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiều chương trình, kế hoạch được cấp ủy đề ra. 

c) Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải 
quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm 

Cấp ủy các cấp đã căn cứ tình hình thực tế xác định nội dung đột phá3 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

__________ 
1. Đảng ủy Quân sự đẩy mạnh mô hình “Sinh hoạt chi bộ gắn với kiểm tra, đánh giá 

việc đăng ký học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;... 
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; hạn chế đảng viên sa vào 

các tệ nạn xã hội (Giồng Trôm); nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đạo đức 
công vụ; khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, đảng viên uống rượu, bia trong giờ hành 
chính (Thạnh Phú); xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 
phù hợp với từng loại hình chi bộ và từng đảng viên (Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc); tuyển dụng 
công chức cấp xã thông qua hình thức thi tuyển cạnh tranh; xét tuyển viên chức thực hiện 
công khai, minh bạch, dân chủ đúng quy định (Mỏ Cày Bắc). 

3. Bộ đội Biên phòng lựa chọn khâu đột phá từng năm: năm 2016 đột phá về tổ chức, 
biên chế, huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải 
cách hành chính quân sự; năm 2017, tập trung tạo sự chuyển biến quan trọng về nâng cao 
chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy; năm 2018 đột phá về nâng cao chất 
lượng huấn luyện thực hành; năm 2019 đột phá vào công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện 
đảng viên; năm 2020 đột phá về công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị nền nếp. 
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với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã kịp thời định hướng dư luận, 
ổn định tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; tổ chức bộ 
máy được sắp xếp và cơ cấu lại theo hướng tinh gọn; tình trạng suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” được ngăn chặn, đẩy lùi; công tác tự phê bình và phê bình có 
chuyển biến tích cực hơn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày 
càng rõ nét1. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được kiện toàn ngày càng 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả2. Cải cách hành chính được triển khai 
thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt, ứng dụng công nghệ thông tin được 
đẩy mạnh; hoạt động văn hóa - xã hội đạt kết quả khá tốt, kịp thời đấu 
tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội; công tác giảm 
nghèo, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được tập trung, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên3. 

d) Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua 
Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát động các 
phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và 
phát triển doanh nghiệp”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”,... góp phần thực 

__________ 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án 3333/ĐA-UBND về xây dựng giao thông 

nông thôn và 100% huyện, thành phố đã có kế hoạch tuyên truyền, thực hiện. Tính đến 
tháng 3/2021 toàn tỉnh có 58 xã nông thôn mới. 

2. Kết quả: đã có 696/881 trường hợp được Bộ Nội vụ xét tinh giản; giảm được 25 đơn vị cấp 
phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; trong đó khối Đảng giảm 7, khối Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội giảm 6, khối nhà nước giảm 12. Có 10/164 xã, phường, thị trấn thực 
hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 9/9 huyện thực hiện mô hình 
Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, 5/9 huyện thực hiện 
mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
có 4 bí thư huyện ủy, 75 bí thư đảng ủy và 17 chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
không phải là người địa phương. Toàn tỉnh có 667 trường hợp thực hiện mô hình kiêm nhiệm 
cấp xã, ấp, khu phố; trong đó có 116 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố. 

3. Đối với công tác giảm nghèo: Đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 
11.879/15.558 hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai 79 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và 
mô hình giảm nghèo; họp mặt, đối thoại 1.300 người nghèo, người cận nghèo tại 19 xã điểm 
và 24 xã dự án AMD về giải đáp các nhóm vấn đề người nghèo quan tâm, tư vấn xây dựng 
kế hoạch phát triển sản xuất. 
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hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, lan tỏa sâu rộng 
trong toàn xã hội1. Qua đó đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng 
những mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp ý phê bình, khắc phục những 
hạn chế, yếu kém. 

4. Kết quả công tác tuyên truyền 

a) Tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
gương điển hình và mô hình hay 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân 
dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa 
phương2. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp; 
báo, đài trong tỉnh, đài truyền thanh các huyện, xã đã duy trì và nâng cấp 
các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; 
những gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả 
được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, nhất là nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, nhiều đơn vị đã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú3. 

__________ 
1. Cán bộ, chiến sĩ thuộc Đảng ủy Quân sự đã thực hiện hiệu quả các phong trào “Lực 

lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Bến Tre 
chung tay vì người nghèo”; Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tuần 1 chủ 
đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

2. Đảng ủy Quân sự xây dựng chuyên mục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” trên kênh 
Quốc phòng Việt Nam tham gia cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; Đảng 
ủy Bộ đội Biên phòng duy trì mô hình “Mỗi tuần 1 chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mô hình “Giáo dục tư tưởng cách mạng qua dòng nhạc 
truyền thống”; tổ chức tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

3. Tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm bài báo Dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Quân sự tổ chức hội thi tìm hiểu Di chúc của Bác; Tỉnh Đoàn xây dựng 
kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh đã tổ chức hội thảo cấp tỉnh về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp 130 năm Ngày sinh của 
Bác; hội thảo “Hoạt động và ảnh hưởng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre”... 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  305

Trường Chính trị, trung tâm chính trị các huyện, thành phố và hệ thống 
giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ theo yêu cầu của cấp ủy; đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và 
các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
từng năm vào chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, 
đảng viên để giảng dạy; qua đó, giúp cho học viên cập nhật, liên hệ vào thực 
tiễn công tác. 

Hệ thống giáo dục quốc dân tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục 
công dân, hoặc tổ chức học tập ngoại khóa... giới thiệu cuộc đời, thân thế, sự 
nghiệp cách mạng, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để 
tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối 
hợp với Trường Chính trị tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh với 36 thí sinh tham dự. Qua hội thi đã tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. 

b) Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm 
Tổ chức sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về 

chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
giai đoạn 2017 - 2020. Đợt 1 đã tổ chức tổng kết, trao giải cho 700 tác 
phẩm tham gia ở 9 loại hình, bình chọn 48 tác phẩm trong đó 32 tác phẩm 
văn học nghệ thuật, 16 tác phẩm báo chí; đợt 2 bình chọn 64 tác phẩm xuất 
sắc. Nhìn chung, các tác phẩm đạt giải có chất lượng khá cao, bám sát chủ 
đề cuộc thi, làm nổi bật tư tưởng, đạo đức sáng ngời và phong cách Hồ Chí Minh. 
Các hoạt động trên đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong tỉnh tự giác, tích cực học tập và làm theo gương Bác. 

c) Kết quả biểu dương, khen thưởng 
Trong 5 năm qua, từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 3 cuộc họp mặt biểu dương 

gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh (các năm 2018, 2020 và 2021), nhờ đó kịp thời tôn vinh các tập 
thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Việc bình xét, đánh giá, biểu dương được chú trọng 
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thực hiện1; tiếp tục duy trì hoạt động của 21 câu lạc bộ gương điển hình 
trong toàn tỉnh với 843 thành viên là gương điển hình.  

5. Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu 

Trên cơ sở chương trình, giáo trình, tài liệu về nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp tỉnh đã biên soạn, phát 
hành các tài liệu cụ thể như: Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”2; Kỷ yếu hội thảo học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - góp phần xây 
dựng Đảng ta thật sự “Là đạo đức, là văn minh”; tái bản cuốn sách Lòng dân 
Bến Tre với Bác Hồ,... 

6. Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát 

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều xây dựng chương trình kiểm tra, 
giám sát và chỉ đạo các ban đảng tỉnh và các cấp ủy tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với 
Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, quy định của Tỉnh ủy và Trung ương về rèn luyện đạo đức, lối 
sống cho cán bộ, đảng viên. Qua 5 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban 
đảng tỉnh đã kiểm tra, giám sát, khảo sát 52 đơn vị và 90 chi bộ cơ sở3. Cấp 
ủy các cấp đã kiểm tra 4.470 tổ chức đảng, 52.090 lượt đảng viên; giám sát 
chuyên đề 3.569 đảng viên và 2.019 tổ chức cơ sở đảng.  

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt giám sát việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung 

__________ 
1. Khối Thi đua I duy trì hằng quý có bình bầu cá nhân tiêu biểu để Trưởng Khối khen 

thưởng. 
2. Phát hành 18.600 cuốn; trong đó, Hội Nông dân các cấp 8.280 cuốn, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ các cấp 7.664 cuốn, Hội Cựu chiến binh các cấp 200 cuốn, Đoàn Thanh niên các cấp 1.400 
cuốn, Mặt trận Tổ quốc các cấp 986 cuốn; ban tuyên giáo các huyện, thành phố 70 cuốn. 

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát 5 đơn vị: Ba Tri, 
Giồng Trôm, Châu Thành, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp, Đảng ủy Quân sự. Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát, giám sát: 45 đơn vị và 90 chi bộ. 
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cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường 
trực và ủy viên cấp ủy các cấp. Qua đó đã kịp thời hướng dẫn tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, phê bình, uốn nắn những biểu hiện nhận 
thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu; đồng thời phát hiện, nhân 
rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo, phát huy vai 
trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 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 cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - HIỆU QUẢ  

TỪ CÁC MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO  
TẠI BÌNH DƯƠNG 

TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG 

Qua 5 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”, 
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 
đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh đã có 
những chuyển biến tốt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác 
phong, thái độ trong công tác cũng như trong cuộc sống. Nhiều cán bộ, đảng 
viên và người dân đã coi việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường 
xuyên, là thói quen trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày. 

Điểm nổi bật của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh của tỉnh trong thời gian qua là xuất hiện ngày càng nhiều mô 
hình hay, ý nghĩa, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các chi bộ, đảng bộ cơ 
sở, các địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng để tiếp tục thực hiện, duy trì và 
phát triển nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực.  

Nối tiếp những kết quả đạt được trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 
03-CT/TW và qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, năm 
2019, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo 
Bác có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nhân rộng 
mô hình: “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm” mang tính chất 
định hướng trong toàn Đảng bộ tỉnh1. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng tập trung 

__________ 
1. Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân rộng 

mô hình “Làm theo Bác” trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
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chỉ đạo xây dựng các mô hình “làm theo Bác” phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, đặc điểm, tình hình của từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Tùy theo đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn 
vị mà xác định tên gọi, nội dung thực hiện cho phù hợp như: “Gần dân, sát 
dân”, “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân”, 
“Chính quyền thân thiện, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, “Công 
sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”... 
Qua thực hiện mô hình, từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở 
đã thể hiện sự gần gũi, gắn bó, sâu sát với nhân dân, kịp thời tìm hiểu, nắm 
bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân liên quan đến 
cuộc sống hằng ngày và sự phát triển chung của địa phương. Qua đó, tạo sự 
tin tưởng, hài lòng trong nhân dân, góp phần hạn chế đáng kể tình trạng 
khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh những vấn đề 
phức tạp.  

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng được nhiều cách 
làm hay, mô hình mới, đã mang lại tác dụng tích cực như: “Xóm đạo bình yên”, 
“Hộ nông thôn mới đạt tiêu chí: xanh, sạch, đẹp, sáng” của thị xã Tân Uyên; 
“Vườn hoa nhớ Bác” của huyện Phú Giáo; “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” 
của huyện Bàu Bàng; “Siêu thị không đồng” của thành phố Thuận An; 
“Trường học là nhà” của Trường Trung học phổ thông Tây Nam - Bến Cát; 
“Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp hội viên” của Hội Liên hiệp phụ nữ Dĩ An. 
Ngoài ra, còn một số cách làm hay và mô hình khác như: “Tình thương và 
chia sẻ”, “Giải quyết thủ tục khai tử tại hộ gia đình”, triển khai rộng rãi 
trong nhân dân đăng ký thực hiện ba nội dung: Treo ảnh Bác trang nghiêm 
trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an 
toàn giao thông,... của thành phố Thủ Dầu Một,... 

Các cơ quan, đơn vị khối quản lý hành chính nhà nước, lực lượng vũ 
trang với các mô hình: “Gần dân, giúp dân”; “Chính quyền thân thiện của 
dân, do dân và vì dân”; “Công sở thân thiện vì dân phục vụ”... với phương 
châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”; “Công an lắng nghe ý kiến của nhân 
dân”; “Tăng cường tiếp dân vào sáng thứ bảy”; “Phối hợp ngành Bưu chính 
trả chứng minh nhân dân tận nhà”; “Giúp cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó 
khăn, khuyết điểm”; “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đơn vị ba nhất”; “Cán bộ, 
đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”. Nhiều Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn thực hiện các mẩu thư gửi đến người dân: “Ngày thứ Bảy 
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tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Thi đua mỗi ngày làm một việc 
tốt vì dân”. Ngành giáo dục đưa nội dung giảng dạy về đạo đức Hồ Chí Minh 
vào chương trình giảng dạy ở các bậc học, gắn kết giữa nội dung bài giảng 
(các môn: giáo dục công dân, đạo đức, lịch sử, tiếng Việt, mỹ thuật...) với việc 
liên hệ tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời đưa vào trong nội dung sinh 
hoạt của Hội đồng sư phạm, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt dưới cờ... 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có 
nhiều mô hình, phong trào tình nguyện tiếp tục được nhân rộng thực hiện có 
hiệu quả gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của 
ngành mình như: “Chuyến xe nghĩa tình” của Công đoàn; “Tặng thẻ bảo 
hiểm y tế cho chị em cán bộ hội”, “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, “Chi hội 
phụ nữ không có tệ nạn ma túy”... của Hội Liên hiệp phụ nữ; “Sổ vàng làm 
theo Bác”, “Ngày giỗ Bác Hồ”, “Chiến dịch xuân tình nguyện” (vá xe lưu 
động miễn phí, xe ôm miễn phí) của Đoàn Thanh niên; “Phong trào nông dân 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững”, “Thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng” 
của Hội Nông dân; “Tổ tự quản môi trường và phòng, chống cháy nổ”, Câu 
lạc bộ “Cứu hộ, cứu nạn người bị nạn khi tham gia giao thông”, “Không rải 
vàng mã khi đưa tang cựu chiến binh và người thân qua đời”... của Hội Cựu 
chiến binh; Câu lạc bộ “Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trong việc cưới, 
việc tang” của Hội Người cao tuổi; “Cán bộ Hội Chữ thập đỏ gương mẫu 
trong công tác”; treo ảnh Bác tại hộ gia đình, mỗi tổ chức, cá nhân gắn liền 
với địa chỉ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ...  

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở Bình Dương đã có 
nhiều đổi mới; chất lượng và hiệu quả phong trào được nâng cao, có sức lan 
tỏa ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp, được đông đảo người dân đồng tình 
ủng hộ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình và mô 
hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả, bình quân hằng năm có trên 
40.000 hộ đăng ký và có trên 30.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi các cấp...  

Trong nhân dân xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” trong xây 
dựng khu ấp, khu phố văn hóa, tích cực tham gia các phong trào mang tính 
đạo lý như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”; những tấm 
gương cộng đồng như: hiến đất mở đường; tham gia tích cực các phong trào 
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xã hội; xây dựng khu phố văn minh, khu phố, tuyến phố kiểu mẫu xanh - 
sạch - đẹp; vận động trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tủ 
thuốc gia đình; nồi cháo tình thương... Đặc biệt, khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, 
đã xuất hiện nhiều tấm gương quan tâm, chia sẻ khó khăn với các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: ATM gạo miễn phí; miễn, giảm tiền thuê 
nhà cho công nhân; cửa hàng cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí với 
khẩu hiệu hết sức nhân văn: “Nếu bạn khó khăn hãy lấy một phần, nếu bạn 
ổn hãy nhường cho người khác”...  

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp 
tục chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức định hướng chú trọng việc 
làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hằng 
ngày, gắn với các tiêu chí trong việc tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ. 
Đồng thời, tổ chức rà soát, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để cải tiến nội 
dung, cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình 
đang thực hiện; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và 
nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình 
tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhất là ngay từ cơ sở để động viên 
kịp thời, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 
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BÌNH ĐỊNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH  

Sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chỉ thị 
số 15-CT/TU, ngày 27/6/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 20/9/2016 về 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng để chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong 
tỉnh triển khai thực hiện.  

Trong 5 năm triển khai thực hiện, Bình Định đã ban hành 39 văn bản, tổ 
chức 9 hội nghị triển khai, kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW; trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 11 kế 
hoạch, hướng dẫn và nhiều văn bản thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 
05-CT/TW1. Trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn 
khóa, các chuyên đề hằng năm, công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng và 
tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác; lựa 
chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm 
trong học tập và làm theo Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với 
các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

__________ 
1. Như: Kế hoạch số 32-KH/BTGTU, ngày 18/10/2018 về “Tuyên truyền, nhân rộng các 

điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa 
bàn tỉnh”; Kế hoạch số 35-KH/BTGTU, ngày 14/11/2018 về “Tuyên truyền điển hình tiêu 
biểu trong học tập và làm theo Bác”.  
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thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán 
bộ, đảng viên... 

Đến nay, trong học và làm theo Bác, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu 
cao ý thức tự giác, gương mẫu trong phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện 
phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tinh thần 
trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; tinh thần đoàn kết, tương 
thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy, góp phần quan trọng vào việc 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng 
hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các nội 
dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, từ đó việc học tập và làm theo gương Bác đạt 
được nhiều kết quả tích cực như: Thành ủy Quy Nhơn, Thị ủy Hoài Nhơn, 
Huyện ủy Phù Cát, Huyện ủy Hoài Ân, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng 
tỉnh... Cấp ủy các địa phương, đơn vị này đã tập trung, tích cực lãnh đạo, chỉ 
đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết khắc phục 
những khâu yếu, mặt yếu, đạt kết quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ.  

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU 
được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: 
Tập trung tuyên truyền những điểm mới, cách làm sáng tạo, các điển hình 
tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của 
các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác học tập, tu 
dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Qua đó, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm 
theo Bác; tuyên truyền những điển hình thực hiện chuẩn mực đạo đức công 
vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo 
Bác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, 
các ngành trong tỉnh.  
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Những tấm gương người tốt, việc tốt làm theo gương Bác xuất hiện ngày 
càng nhiều1. Nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu 
quả, thiết thực và được tuyên truyền rộng rãi trong tỉnh như: Mô hình 
“Nâng bước em tới trường” (Bộ đội Biên phòng tỉnh), mô hình “Chia sẻ nỗi 
đau” (Hội Phụ nữ phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn), mô hình “Tủ 
quần áo từ thiện” (Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hoài Ân)... 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh còn 
lựa chọn những nội dung thiết thực theo chuyên đề học và làm theo Bác 
hằng năm để xây dựng kế hoạch làm theo gắn với các phong trào thi đua yêu 
nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực, 
nổi bật là phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để 
ai bị bỏ lại phía sau” lan tỏa rộng khắp, ngày càng phát huy hiệu quả. Mặc 
dù còn nhiều khó khăn nhưng các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong toàn 
tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ. Huy động được nhiều nguồn lực xã hội để tạo 
sinh kế và cải thiện đời sống cho người nghèo, với tổng giá trị lên đến hàng 
trăm tỉ đồng. Đến nay, Bình Định có hơn 1.172 hộ nghèo, 795 hộ gia đình 
chính sách có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá 
nhân nhận giúp đỡ, hỗ trợ, giúp hơn 350 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, 
gần 400 hộ gia đình chính sách vượt qua được hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ hộ 
nghèo trong tỉnh giảm còn 5,33%. Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức 
__________ 

1. Ông Nguyễn Văn Thạnh (thị xã Hoài Nhơn) là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 
tích cực hưởng ứng và vận động người dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, 
bảo vệ môi trường, hiến đất, đóng góp tiền cho các quỹ từ thiện - xã hội ở địa phương. Ông 
tự nguyện hiến 100 m2 đất, ủng hộ 15 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo và xây dựng nông 
thôn mới; bà Nguyễn Thị Bảy và con gái Hoàng Thị Lê (thành phố Quy Nhơn) thu gom phế 
liệu bán lấy tiền giúp hơn 315 người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật, người mắc bệnh 
hiểm nghèo hơn 44 triệu đồng; bà Mang Thị Bộ, 70 tuổi (thành phố Quy Nhơn) dùng tiền 
tiết kiệm để mua len đan 45 áo gửi tặng các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa; bà Võ Thị 
Vân Khanh, 85 tuổi (thành phố Quy Nhơn) may hơn 30 tấm chăn tặng phụ nữ nghèo ở 
huyện Vân Canh và trẻ em ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; thầy giáo Ngụy Đình Mỹ (Trường 
Tiểu học số 01 Đập Đá) hết lòng giúp đỡ học sinh mồ côi, con gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động quyên góp được 25 triệu đồng, 4 chiếc xe đạp và 
120 suất quà (mỗi xuất trị giá 100.000 đồng) trao tặng cho học sinh nghèo; thầy giáo Đỗ 
Phương Anh (Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân) đã tự nghiên cứu, sản xuất 
dung dịch sát khuẩn nano, phát miễn phí tại các trường học, bệnh viện trong thời điểm 
xảy ra dịch Covid-19... 
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xây dựng nông thôn mới” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, 
đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 77/121 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, đạt tỷ lệ 63,6%. Thành phố Quy Nhơn, các thị xã An Nhơn, Hoài 
Nhơn được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới.  

Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:  

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung 
ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

 Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức 
nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với 
nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí để đánh giá 
kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể và cá nhân. Đồng thời, 
thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. 

Thứ ba, thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của 
Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ” và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU, ngày 4/10/2018 của Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Bình Định về “Khung tiêu chí nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 
Đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt thường 
kỳ và sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ gắn với việc tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  

Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc, các hội, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch làm theo gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, 
những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan 
tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức xử lý, giải quyết có hiệu quả. Gắn việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức thực 
hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị 
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văn minh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đẩy 
mạnh thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ 
thống chính trị và nhân dân; đồng thời, phát huy tình thương yêu đồng bào, 
đồng chí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội. 

Thứ năm, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng 
ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày 
lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh, ngăn chặn các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường đấu tranh 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. 

Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 
số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các cấp, các ngành trong tỉnh 
theo kế hoạch đã đề ra. 

Trải qua nhiều giai đoạn, việc học tập và làm theo gương Bác trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều bước phát triển, đến nay đã lan tỏa 
sâu rộng, mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Hiệu quả đem lại khi tổ chức thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là rất to lớn, thiết thực, do vậy, việc tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
nhiệm kỳ Đại hội XIII với một hệ thống các quan điểm, giải pháp căn cơ, 
đồng bộ là hết sức cần thiết trong tình hình mới. 
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SÁNG TẠO VÀ LINH HOẠT TRONG THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  

TRONG TÌNH HÌNH MỚI TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC 

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC 

Sau 5 năm triển khai 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”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở 
thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp 
thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.  

1. Đổi mới triển khai và lựa chọn nhiệm vụ đột phá 

Để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đảm bảo thiết 
thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 
các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Phước đã chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ 
đạo; đồng thời lựa chọn chủ đề công tác cho từng năm. Ban thường vụ các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã chủ động xây dựng kế 
hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị và thường 
xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, có chiều 
sâu, thiết thực, hiệu quả. 
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Hằng năm, Tỉnh ủy Bình Phước đã lựa chọn chủ đề công tác sát với tình 
hình thực tiễn để quán triệt và triển khai thực hiện. Năm 2016 - 2017, 
Tỉnh ủy chọn 2 nội dung để tập trung thực hiện tốt: (1) Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp. (2) Tổ chức thực hiện có hiệu quả 
6 chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ X. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt 
trên tất cả các lĩnh vực, nên các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 đều đạt.  

Năm 2018, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng 
để tập trung thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 20/10/2017. Trên cơ sở Nghị quyết của 
Trung ương, ngày 10/4/2018 Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU 
về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 
19-NQ/TW. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã giảm 
138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế; giảm 
chi thường xuyên từ bộ máy trên 120 tỉ đồng.  

Năm 2019, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung chuẩn bị các dữ liệu với tầm nhìn 
chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ ngay 
những bức xúc, khó khăn, tồn đọng nhiều năm trong nhân dân, nhất là 
những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 

Năm 2020, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là 
xây dựng Văn kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tổ chức các đợt đối thoại 
trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm sao ý Đảng - 
lòng dân gặp nhau. Từ đó giải quyết dứt điểm những bức xúc chính đáng 
trong nhân dân và đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Học tập và làm theo Bác gắn với cải cách hành chính 

Việc học tập và làm theo Bác gắn với cải cách hành chính trong các cơ 
quan, đơn vị quản lý nhà nước của tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết 
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quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức. 

Tỉnh ủy Bình Phước thành lập đường dây nóng và chính thức hoạt 
động từ ngày 1/3/2016 để tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị, phản ánh 
của nhân dân 24/24 giờ các ngày; ban hành Quy định số 263-QĐ/TU về 
trách nhiệm xử lý thông tin đường dây nóng, giao trách nhiệm cho Bí thư 
cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành 
về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết, xử lý thông tin. Kết quả tính từ khi 
thành lập đến nay, đường dây nóng của Tỉnh ủy đã tiếp nhận gần 5.500 
thông tin và đã chỉ đạo đến người đứng đầu các ngành, địa phương để 
kiểm tra, xử lý. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan nhà 

nước về thực hiện cải cách thủ tục hành chính mới và thực hiện “4 tại chỗ” 

(nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công của tỉnh. Triển khai thống nhất phần mềm quản lý văn bản, điều 

hành tác nghiệp, phòng họp không giấy, thực hiện chữ ký số trong các cơ 

quan quản lý nhà nước.   

Công tác cải cách hành chính được các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là cải cách hành 

chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; trong quản lý, điều hành, 

từng bước phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát 

hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.  

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh bước đầu đạt 

được những kết quả tích cực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một 

cửa”, “một cửa liên thông”, cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bình Phước đã 

kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống quan liêu, cửa 

quyền, tham nhũng.  

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bình Phước chính thức 

được vận hành, kết nối đến nền tảng đô thị thông minh qua khối hỗ trợ, 
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điều khiển hiển thị giúp lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng thu thập, 

đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực 

quan trước những dữ liệu thông tin về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trật tự 

đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, thông tin 

phản ánh qua đường dây nóng đến lãnh đạo tỉnh... nhằm hỗ trợ việc đưa ra 

quyết định kịp thời, chính xác, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.   

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy đảng, 

chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ 

tỉnh đến cơ sở quan tâm, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng 

ngày càng được nâng lên. Công tác xử lý đơn, thư luôn đảm bảo kịp thời theo 

đúng thời gian quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng năm đều 

đạt tỷ lệ trung bình khoảng trên 85% tổng số đơn, thư phải giải quyết, số 

đơn, thư giải quyết đúng hạn và trước thời hạn quy định đạt trên 90% tổng 

số vụ việc giải quyết.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

3. Đổi mới tuyên truyền để lan tỏa những việc làm theo gương Bác 

Để công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả và đến gần 

với người dân hơn, qua từng năm, cách thức tuyên truyền tại tỉnh Bình 

Phước luôn được đổi mới, sáng tạo từ nội dung đến hình thức. Hằng năm, 

vào dịp sinh nhật Bác 19/5, ngoài việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 

hướng về cơ sở gồm các chuỗi sự kiện, như: khởi công xây dựng nhà đại đoàn 

kết; phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; khởi công làm 
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đường giao thông nông thôn; khai trương hệ thống dịch vụ công điện tử; tổ 

chức hiến máu nhân đạo. Tất cả các hoạt động được tổ chức hiệu quả, tạo 

hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh nói 

riêng và các tỉnh, thành phố khác nói chung.  

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ lãnh đạo các cấp 

tỉnh Bình Phước đã có sự chuyển biến về nhận thức, nói đi đôi với làm, nói ít 

làm nhiều. Tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức ngày càng đổi mới hơn, sát dân hơn và lấy được niềm tin của 

nhân dân hơn.  

Ở các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện và lan tỏa nhiều mô hình hoạt động 

học và làm theo Bác thiết thực và hiệu quả. Điển hình như: Mô hình Câu lạc 

bộ làm theo Bác của phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long. Từ mô hình này 

đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ, rồi từ đây đã lan tỏa ra toàn địa bàn thị xã 

Bình Long và những huyện, thị, thành phố khác. Đó là phong trào thực hành 

tiết kiệm của cán bộ, đảng viên, công chức thị xã Phước Long, các huyện Bù 

Đốp, Chơn Thành, Bù Đăng. Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đã dành 

tiền tiết kiệm để ủng hộ quỹ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cán 

bộ, công chức gặp hoạn nạn, người dân thiếu cơ hội trong việc mưu sinh. Chỉ 

tính riêng trong năm 2019, số tiền tiết kiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 

đảng viên hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh và an sinh xã hội đạt hơn 4 tỉ 

đồng. Đây là những con số biết nói, đó cũng là dấu ấn cần phải được nhấn 

mạnh và nhân rộng trong thời gian sắp tới. 

Nhằm lan tỏa những hành động đẹp, nghĩa cử tốt, những tấm gương tiêu 

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

trong 5 năm (2016 - 2020), toàn Đảng bộ tỉnh đã khen thưởng 346 tập thể và 

478 cá nhân, trong đó, 2 điển hình được giao lưu cấp Trung ương. Có 1 tập 

thể và 2 cá nhân tiêu biểu được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Một số giải pháp trong thời gian tới 

Mười lăm năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới (Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị 
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số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW) đã khẳng định rằng, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, nhiệm vụ 
hết sức quan trọng đối với tất cả các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần 
rèn luyện cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh. 
Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với giai đoạn cách mạng mới, Tỉnh ủy 
Bình Phước kiến nghị cần tích cực triển khai đồng bộ những giải pháp sau: 

Thứ nhất, việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên 
xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Phải dùng 
phương pháp “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, dùng những hành động tích cực, 
những lời nói hay để làm “đầu tàu” lôi kéo những điều tích cực trong toàn xã 
hội hành động theo; yêu cầu về trách nhiệm nêu gương phải cao hơn nữa, nói 
đi đôi với làm, như nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW đã đề cập.   

Thứ hai, phải đan xen, lồng ghép Chỉ thị số 05-CT/TW với những đợt 
sinh hoạt chính trị và các ngày lễ lớn bằng những hình thức phù hợp hơn. 
Ứng phó với nhiều vấn đề khó khăn bởi đại dịch Covid-19, cần đổi mới 
phương thức tuyên truyền, không chỉ thông qua báo chí, hệ thống truyền 
thanh, truyền hình, các phương pháp trực quan mà còn phải thông qua 
mạng xã hội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phục vụ nhiệm vụ 
tuyên truyền. 

Thứ ba, cấp ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết 
định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm 
theo Bác trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo các tổ 
chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh của tổ chức đảng, đảng viên; xác định rõ các nội dung học 
tập, vừa gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, vừa gắn với các 
phong trào thi đua của các đoàn thể, cuộc vận động khác... Trong quá trình 
triển khai theo dõi, đánh giá cần thường xuyên nêu gương trong các buổi 
sinh hoạt định kỳ và nhân rộng những điển hình tiên tiến. 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  323

Ngoài ra, các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, công đoàn, phụ 

nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nông dân có vai trò quan trọng 

trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực 

hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra.  

Thứ tư, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng và 

rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp 

giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp.  

Mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức đầy đủ về việc học tập và làm theo 

Bác từ đó xác định trách nhiệm của bản thân, rèn luyện, tu dưỡng về đạo 

đức, chuyên môn, tác phong... để nâng cao chất lượng công việc đang đảm 

nhận. Học Bác phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, không ngừng “Học, học 

nữa, học mãi”; rèn luyện chí tiến thủ, sự khiêm tốn, cầu thị để hoàn thiện 

mình, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, lắng nghe các ý kiến 

đóng góp, trao đổi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng nghiệp, từ đó phát huy 

những ưu điểm, khắc phục hạn chế. Bên cạnh đó, cũng cần kết hợp chặt 

chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của 

từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự tăng cường công tác quản lý, 

giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của các cấp lãnh đạo, tổ chức, 

chính quyền địa phương.  
Thứ năm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp 

trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo 
Bác không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức, 
cấp ủy, người lãnh đạo các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện, mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo 
dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới 
và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy 
mạnh học tập và làm theo Bác trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, 
đảng viên, quần chúng. 
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Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập và làm theo Bác cần kết 

hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép 

có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; lựa chọn xây dựng đơn vị 

điểm; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen 

thưởng kịp thời; đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc 

phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” 

hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “hình thức”, bệnh 

“thành tích”...  

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát 

huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm tra, giám sát là 

trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và của cả hệ thống chính trị. Công 

tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không 

cứng nhắc, nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô 

trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, 

bước, hoạt động công tác, thực hiện theo phương châm: Giám sát phải mở 

rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với 

kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm 

tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực 

tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, 

tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay 

để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, 

hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

Khi việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động 

tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  325

những phẩm chất tốt đẹp thì sẽ tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã 

hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước. 
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LỰA CHỌN NỘI DUNG ĐỘT PHÁ, GIẢI QUYẾT  
CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC - HIỆU QUẢ THỰC CHẤT  

TỪ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở TỈNH BÌNH THUẬN 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới được mọi người biết đến với lòng 
kính trọng và ngưỡng mộ. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài, rèn 
luyện và gian khổ, Người chấp nhận hy sinh, không quản gian nguy, kiên 
định, dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực 
hiện bằng được mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh 
phúc. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh 
thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá 
trình phấn đấu và rèn luyện, trưởng thành cho mỗi cán bộ, đảng viên và là 
tấm gương sáng để nhân dân noi theo. Tỉnh Bình Thuận vinh dự là nơi 
Bác Hồ dừng chân và dạy học trước khi vào Thành phố Hồ Chí Minh để ra đi 
tìm đường cứu nước, cứu dân. Người để lại cho nhân dân Bình Thuận nói 
chung và thành phố Phan Thiết nói riêng nhiều tình cảm quý giá, luôn được 
nhân dân khắc sâu trong lòng. Đây là một nhân tố tinh thần rất quan trọng 
đối với nhân dân Bình Thuận. Thời gian đã trôi qua, dấu ấn lịch sử đó mãi 
mãi là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Bình Thuận. Đó là điều 
kiện thuận lợi để Bình Thuận triển khai thực hiện tốt 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”. 

Qua 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đã đem lại những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, những việc 
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cần làm ngay trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; giáo dục, 
rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, góp phần xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân 
dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Điểm nổi bật trong kết quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ở Bình 
Thuận chính là giải quyết các vấn đề bức xúc và xác định nội dung đột phá 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

1. Giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Bình Thuận xác định 3 vấn đề bức xúc của 
tỉnh cần phải giải quyết đó là: bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tệ 
nạn xã hội, trước hết là ma túy.  

1.1. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các kế 

hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn1. Các huyện ủy, 
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần cải thiện, khắc phục cơ bản vấn đề ô 
nhiễm, từng bước giải quyết hiệu quả các điểm nóng về môi trường. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên và quyết liệt trong 
chỉ đạo giải quyết vấn đề môi trường tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, 
tình trạng giả cào bay các điểm tồn đọng rác thải trong khu dân cư, tình 
trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường ở các cơ sở sản xuất, trang 
trại chăn nuôi heo, các bãi chứa rác tập trung của các huyện,... tạo được sự 
đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám 
sát, xử lý vi phạm hành chính ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm 
môi trường được duy trì thường xuyên. Tỉnh ủy và cơ sở đã tổ chức nhiều 
đoàn khảo sát kiểm tra, qua đó chấn chỉnh, xử phạt bảo đảm tính răn đe2. 

1.2. Về an toàn thực phẩm  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thể hiện sự quyết liệt, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

__________ 
1. Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2179/KH-UBND, ngày 12/6/2017 về triển khai 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017. 

2. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã xử phạt 417 vụ vi phạm về 
bảo vệ môi trường với số tiền 12.417.671.000 đồng. 
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và đông đảo nhân dân trong giải quyết vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh, các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp, hoạt động thiết 
thực, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động đến rà soát, khắc phục 
những lỗ hổng trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm túc 
các sai phạm đã góp phần mang lại kết quả tích cực về an toàn thực phẩm2. 

__________ 
1. Một số chỉ thị, kế hoạch được ban hành là: Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 06/10/2016 về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; 
Kế hoạch số 492/KH-UBND, ngày 15/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 55-
KH/TU, ngày 11/4/2017 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 
21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn 
thực phẩm trong tình hình mới”.   

2. Trong 5 năm qua đã xử phạt 413 vụ vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền 
1.084.125.000 đồng. Ví dụ: 

- Huyện Bắc Bình: Tổ chức hơn 10 đợt kiểm tra đối với 346 cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử 
phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 45.000.000 đồng đối với các cơ sở vi phạm vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Năm 2020: Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm 
tỉnh chiếu phim lưu động 7 lượt; treo 22 băng rôn trong các đợt chiến dịch; cấp 72 đĩa CD, VCD, 
gần 100 tranh áp phích, 450 cuốn sổ tay vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức 2 đợt tập huấn vệ 
sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh trong huyện, phổ biến các quy định về xử phạt 
hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Hội đồng nhân dân huyện tiến hành nhiều cuộc giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ 
sở bán trú của một số trường học trên địa bàn huyện.  

- Thị ủy La Gi: Năm 2019, thanh tra, kiểm tra, giám sát 109/109 cơ sở: nhắc nhở 103 cơ 
sở, xử phạt vi phạm hành chính 6 cơ sở, tổng số tiền phạt: 22.000.000 đồng; kiểm tra 29 cơ 
sở, đồng thời test nhanh Ure trong mẫu cá, độ tồn lưu mỡ, tinh bột trong chén, bát tại các cơ 
sở dịch vụ ăn uống, focmon trong mẫu bún, bánh phở, hàn the trong chả… Riêng đợt kiểm 
tra 19 cơ sở trước, trong và sau tết Kỷ Hợi 2019: nhắc nhở 2 cơ sở, xử phạt hành chính 17 cơ 
sở với tổng số tiền phạt: 42.500.000 đồng.  

- Huyện Tánh Linh: Từ năm 2016 - 2019, đã thành lập 109 đoàn kiểm tra, giám sát 
chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện; trong đó, tuyến huyện 
là 11 đoàn; tuyến xã, thị trấn là 98 đoàn. Qua kiểm tra phát hiện 289 lượt cơ sở vi phạm. 

- Huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra phát hiện và xử lý 4 cơ sở thu mua, chế biến thanh 
long vi phạm về nhãn hàng hóa và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm, xử phạt với tổng số tiền là 95 triệu đồng. Kiểm tra 296/556 cơ sở đang quản lý, 
đạt tỷ lệ 53,2%; phát hiện 87 cơ sở không đạt vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Công an tỉnh: Tuyên truyền pháp luật an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; phát 
động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho hơn 
900 đại biểu hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm tại 9 xã, thị trấn thuộc huyện Hàm 
Tân; tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm cho các đối tượng 
sản xuất kinh doanh thực phẩm. Các lực lượng tham gia đợt cao điểm đã phát hiện, kiểm 
tra 211 vụ. Tịch thu, tiêu hủy 533 kg thực phẩm bẩn, 58,35 kg hóa chất, phụ gia cấm sử 
dụng. Phạt hành chính 631.050.000 đồng, đã xử phạt 15 vụ với số tiền 269.450.000 đồng. 
Ngành y tế thanh tra, kiểm tra 55 cơ sở thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở với 
166.000.000 đồng (sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép; sử dụng hóa chất 
không có trong danh mục được phép sử dụng). Ngành công thương kiểm tra phát hiện 45 cơ 
sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 171.600.000 đồng. 
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1.3. Về tệ nạn xã hội (tập trung xử lý trước hết vào ma túy)  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy triển 

khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm, 
lập hồ sơ xử lý, nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng vi phạm1. Định kỳ 6 
tháng, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành, địa 
phương để chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma 
túy trên địa bàn tỉnh. 

Các chương trình quốc gia về phòng, chống tệ nạn xã hội được lồng 
ghép kết hợp với Chỉ thị số 05-CT/TW và các chương trình, phong trào của 
các ngành, đoàn thể, đặc biệt là gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; 
tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng đã đạt 
được những kết quả nhất định, góp phần làm chuyển hóa một số địa bàn 
trọng điểm, phức tạp, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm 
soát tốt hơn. Từ tỉnh đến cơ sở duy trì thường xuyên đăng tải, phát sóng trên 
các kênh thông tin các phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm về phòng, chống tệ nạn 
xã hội thông qua các bản tin thời sự, các chuyên mục “An ninh Bình Thuận”, 
“Tài nguyên môi trường”, “An toàn giao thông”, “Nhịp cầu tuổi trẻ”, 
“Câu chuyện truyền thanh”...; thông tin, phổ biến kịp thời các quy định 
phòng, chống ma túy và đấu tranh trấn áp tội phạm; nhất là tác hại của các 
loại ma túy tổng hợp; nêu gương điển hình tội phạm hoàn lương, hòa nhập 
cộng đồng; phòng, chống ma túy ở các địa bàn vùng biển; vùng giáp ranh, 
vùng có điểm nóng về sử dụng chất ma tuý; biểu dương các gương sáng trong 
đấu tranh, phòng, chống ma túy và tội phạm... 

Nhìn lại 5 năm qua, công tác giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm 
đã từng bước được giải quyết phù hợp với tình hình địa phương và đạt nhiều 
kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong tầng lớp nhân dân. 

2. Xác định nội dung đột phá, tập trung chấn chỉnh phong cách, 
lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao 
trách nhiệm của người đứng đầu 

Cùng với việc triển khai ba vấn đề bức xúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
chỉ đạo triển khai ba nội dung đột phá: (1) Tập trung chấn chỉnh phong cách, 

__________ 
1. Qua 5 năm giải quyết vấn đề bức xúc về tệ nạn xã hội, trước hết tập trung về ma túy, 

toàn tỉnh đã xử lý hình sự 391 vụ/658 đối tượng; phát hiện và xử lý 10 vụ trồng cần sa; đưa 
561 đối tượng nghiện ma túy vào diện quản lý theo Nghị định số 111/NĐ-CP; đưa 122 đối 
tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. 
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lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu. (2) Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và 
phê bình. (3) Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở. 
Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xác 
định và bổ sung các nội dung đột phá để thực hiện phù hợp với địa phương, 
cơ quan, đơn vị. Kết quả nổi bật đạt được đó là: chấn chỉnh phong cách, lề lối 
làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu.  

 Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như từng cán bộ, công chức, viên 
chức của tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, ý thức trách nhiệm, chấp 
hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; phong cách, lối làm việc khoa học, từng bước được chuẩn hóa; nói đi đôi 
với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao; thực 
hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy về chấn chỉnh giờ giấc làm việc kết 
hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tinh thần tự phê bình 
và phê bình được phát huy; mạnh dạn nhận khuyết điểm và khắc phục 
khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành 
chính, nhất là vai trò của người đứng đầu, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố 
cáo được nâng cao; đối thoại với nhân dân được tăng cường... Nhờ vậy, 
những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan hành chính nhà nước đối với 
nhân dân được cải thiện đáng kể; trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân 
được nâng lên; thủ tục giải quyết hồ sơ được đơn giản hóa, thủ tục hành 
chính nhanh chóng, giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn của tổ chức, công dân được 
nhân dân đồng tình. 

Những kết quả nổi bật đạt được trong 5 năm qua đã góp phần khẳng 
định: Việc xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm và các khâu đột phá theo 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như những vấn đề cụ thể ở từng cơ 
quan, đơn vị, các tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã lựa chọn và tập trung chỉ 
đạo xử lý, giải quyết là đúng hướng. Sự đồng tình hưởng ứng tích cực của 
người dân tăng lên; bộ máy các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể hoạt 
động tích cực và có sự phối hợp chặt chẽ nên dành được kết quả nổi bật.  

Qua triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều gương điển hình 
tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng 
tạo, có sức lan tỏa tích cực, được xã hội thừa nhận. Những việc làm, hành 
động, nghĩa cử cao đẹp của nhiều cá nhân được tổ chức và cộng đồng trân trọng 
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ghi nhận, tôn vinh trong thời gian qua1 đã khẳng định việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng có tác dụng tích cực 
trong thực tiễn, ngày càng lan tỏa các giá trị cao đẹp, ngày càng thúc đẩy sự 
chuyển biến tiến bộ trong đời sống chính trị - xã hội của tỉnh. 

Kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của 
tỉnh Bình Thuận đã minh chứng cho hiệu quả thực chất của việc triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thực tiễn, phù hợp với xu thế phát 
triển; củng cố lòng tin của nhân dân.  

__________ 
1. Giai đoạn 2016 - 2018, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã biểu 

dương, khen thưởng cho 194 tập thể và 253 cá nhân. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương 64 tập thể 
và 64 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể, 10 cá nhân tại 
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 128 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.  

Giai đoạn 2018 - 2020, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức 
Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 19/5/2020, các cấp ủy đã đề 
nghị cấp tỉnh khen thưởng 126 tập thể và cá nhân, trong đó: Bí thư Tỉnh ủy biểu dương 50 
tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 10 
tập thể và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN  
TỈNH CÀ MAU: KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM 

TỈNH ỦY CÀ MAU                             

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển 
khai thực hiện. Sau học tập, cán bộ, đảng viên viết cam kết giữ gìn phẩm 
chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đảng, 
trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế 
hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời xây dựng chương trình 
hành động của tập thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
khóa 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. 

1. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Cà Mau đạt được những 
kết quả nổi bật như sau: 

Thứ nhất, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời Chỉ thị số 
05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW 
của Ban Bí thư cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, có trên 300 đại biểu tham dự. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo 
những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 
trên 450 đảng viên, cán bộ chủ chốt trong tỉnh tham dự; đồng thời, chỉ đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
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sao chép bài báo cáo trên của GS.TS. Hoàng Chí Bảo vào 650 ổ đĩa, USB gửi 
đến các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh xem vào buổi sinh hoạt chi bộ 
định kỳ hằng tháng; bài nói chuyện của GS.TS. Hoàng Chí Bảo có sức thuyết 
phục cao, gây xúc động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo hiệu ứng 
lan tỏa trong học tập và làm theo Bác.  

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, học 
tập, quán triệt các chuyên đề với trên 96% cán bộ, đảng viên và hơn 1 triệu 
lượt đoàn viên, hội viên và quần chúng tham dự. 

Các cơ quan trong khối thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua sinh hoạt của các 
tổ chức quần chúng ở cơ sở, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền cổ 
động trực quan; tổ chức nhiều cuộc thi viết, kể chuyện tìm hiểu về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...  

Thứ hai, xây dựng kế hoạch làm theo Bác. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung 

nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp 
mình. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị với việc tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; các cuộc vận động, phong trào thi 
đua yêu nước; tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm 
trong nhân dân. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội trong tỉnh chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên lựa chọn những 
nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được phân công xây dựng cam kết, 
kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng theo Công văn số 
2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó 
chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu 
cầu, nhiệm vụ, cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, 
các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức vào cuối năm. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai 
tích cực, toàn diện, có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt về tư tưởng, 
chính trị, tổ chức và cán bộ. Công tác dân vận được tăng cường với nhiều 
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mô hình, cách làm hiệu quả. Cà Mau có những phát triển vượt bậc, toàn 
diện trên tất cả các lĩnh vực1. 

Qua 5 năm, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang, hội viên đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy đối với công việc và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, được các cấp trong tỉnh biểu dương, khen thưởng trên 
2.500 tập thể và hơn 4.000 cá nhân.  

Thứ ba, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên. 

Trong bản Di chúc, Bác nhấn mạnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”2. Công tác giáo dục đạo đức 
cách mạng cho thế hệ trẻ được quan tâm, trong đó Đoàn Thanh niên và hệ 
thống giáo dục phổ thông giữ vai trò nòng cốt. Việc giáo dục đạo đức, lối sống 
cho thế hệ trẻ với nhiều biện pháp cụ thể như: đổi mới nội dung và phương 
thức giáo dục; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương với thanh 
niên; chỉ đạo tổ chức triển khai tốt hoạt động “Tháng thanh niên”; nhiều đợt 
sinh hoạt chính trị được phát động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên 
tham gia3. Đặc biệt, việc thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ ở các cấp góp phần 
giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên.  

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo điều kiện 
cho đoàn viên, thanh - thiếu niên giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện 
bản thân, xác định cho mình động cơ và mục tiêu phấn đấu đúng đắn; 

__________ 
1. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng, tỷ trọng kinh tế công nghiệp, xây 

dựng tăng. Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, là tỉnh đi đầu cả 
nước về nuôi tôm, với tổng sản lượng thủy sản gần 600 nghìn tấn/năm. Năng lực sản xuất 
công nghiệp có sự phát triển vượt bậc, nhiều dự án công nghiệp lớn đã và đang được đầu tư, 
đặc biệt là Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau. Thương mại, dịch vụ phát triển khá; 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Văn hoá, xã hội, khoa học, công 
nghệ, giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo... 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
3. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 

hai mươi; Diễn đàn Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; Tọa đàm Tuổi trẻ Cà Mau nhớ lời Di chúc 
theo chân Bác; Sinh hoạt chính trị dưới cờ; giáo dục thanh niên thông qua các trang mạng 
xã hội Facebook, Zalo, Fanpage. 
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tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, thiếu lành mạnh 
xâm nhập vào học đường. 

Thứ tư, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 2 nội dung tập trung chỉ đạo đột phá đó là: 
công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, 
viên chức; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

Theo đó, tỉnh đã thành lập Trung tâm giải quyết hành chính công và thành 
lập Phòng cải cách hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
nhằm giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân, 
nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 41.  

Để đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo 
đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; về trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, 
thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh, trong đó 
nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
là việc làm thường xuyên, là ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, 
địa phương, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng 
viên tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của 
Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ 
quốc, phụng sự nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... có tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn 
gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, 
tới nơi, tới chốn; nói đi đôi với làm; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện 
tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị. 

2. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Cà Mau đã rút ra những 
kinh nghiệm sau: 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 

__________ 
1. Nhờ những nỗ lực đó, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh Cà Mau năm 2019 đạt thứ hạng 45/63 tỉnh, thành phố, so với năm 2015 
tăng 14 bậc. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước năm 2019 đạt thứ hạng 3/63 tỉnh, thành phố và đứng đầu trong các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long.                                                                                                                                            
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số 05-CT/TW, đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập 
và làm theo Bác. Thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong 
trước, ngoài sau”; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động phải luôn nhất 
quán, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên 
tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, 
yếu kém.  

 Từng cấp ủy, chi bộ phải bám sát nội dung các chuyên đề thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW để xác định vấn đề đột phá, những vấn đề hạn chế cần phải 
giải quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ biện 
pháp, lộ trình và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo kết quả cụ 
thể, thiết thực. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí 
trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh 
nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; uốn nắn 
những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả.  

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp 

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng, phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Hai là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể đưa việc học tập và làm theo Bác trở 
thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

 Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh và giải 
quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Bốn là, chú trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt 
chuyên đề trong chi bộ, cơ quan, đơn vị về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả. 

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các báo, đài, bản tin của 
tỉnh, đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; tuyên truyền 
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trên mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền phải thật sự hấp dẫn, thuyết phục, 
có sức lay động, cảm hóa. 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW. Kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên những cách làm hay, 
thiết thực, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, 
triển khai hình thức.  
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT, CÓ Ý NGHĨA  
QUAN TRỌNG SAU 5 NĂM THỰC HIỆN  

CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI TỈNH CAO BẰNG 

TỈNH ỦY CAO BẰNG 

Với một tỉnh có bề dày truyền thống 520 năm lịch sử và văn hóa, vùng 
đất địa linh nhân kiệt, luôn giữ vai trò, vị trí chiến lược trọng yếu, bức “phên 
giậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc - nơi vinh dự được đón 
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm 
bôn ba tìm đường cứu nước, Cao Bằng trở thành vùng căn cứ địa, là miền 
đất khai sinh Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của 
Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay... Cao Bằng tự hào là một địa danh 
lịch sử, quê hương cội nguồn cách mạng, đã cùng cả nước tiến hành thắng lợi 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm 
theo Bác, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng 
tâm vừa cấp bách, vừa quan trọng, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp, các 
ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Phát huy kết quả đạt được 
sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, 
chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc triển khai 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” với nhiều cách làm hay, 
sáng tạo. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện 
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thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

1. Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm do Ban Tuyên 
giáo Trung ương triển khai, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành các kế hoạch chỉ 
đạo triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng các văn bản 
hướng dẫn thực hiện, chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung từng 
chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các 
tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong đó, tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và 
làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề 
bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây 
dựng kế hoạch thực hiện. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức, xây dựng 
hình ảnh người cán bộ, đảng viên khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách 
nhiệm, nói đi đôi với làm; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...  

Giai đoạn 2016 - 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng học tập, quán triệt Chỉ 

thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề các năm1. Nhiều địa 

phương, đơn vị đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những 

cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tế của ngành, 

địa phương2. Một số đơn vị có 100% chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ 

__________ 

1. Đã có trên 95% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập và viết bản 
cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm; trên 90% cán bộ, đảng viên, quần chúng 
nhân dân đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác; các đảng ủy: Công an, Quân sự, Biên phòng 
có tỷ lệ cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đạt 100%. 

2. Xây dựng chuyên đề cụ thể từng tháng để đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn 
thể; nêu gương trong sinh hoạt chi bộ; tổ chức kiểm điểm, liên hệ việc học tập và làm theo 
Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ 
của từng cá nhân. 
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cơ sở, xã, phường, thị trấn đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh 

hoạt định kỳ của chi bộ và của tổ, xóm, khu dân cư1. Đảng ủy Biên phòng 

tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng thành phương châm “bốn xây, bốn chống, hai nêu cao, hai chất 

lượng và bốn tốt”.  

2. Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 5/11/2018 của Tỉnh ủy về 

xây dựng và thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, 

trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy định 

về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người 

đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động 

trong học tập và làm theo Bác. Coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh 

giá, chấm điểm thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW. Toàn tỉnh có 246/246 cơ quan, đơn vị đã ban hành quy 

định, đạt 100%. Nhiều cơ quan, đơn vị đã rút ngắn quy định thành khẩu 

hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, đóng khung treo tại công sở. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm 

(30 điểm) để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh đối với các đơn vị là thành viên khối, cụm thi đua trên 

toàn tỉnh, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện các 

phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. Kết quả đánh giá xếp 

loại bình quân hằng năm các đơn vị cụ thể như sau: tốt đạt trên 46%; khá 

đạt trên 41%; trung bình đạt gần 13%. 

Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, 

__________ 
1. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, đảng bộ các huyện: 

Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hà Quảng, Hòa An... 
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nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành và chỉ đạo quyết liệt thực 

hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác đó là “Chủ động, trách 

nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Theo đó, các cấp 

ủy, địa phương, đơn vị đã xác định được hàng trăm nhiệm vụ đột phá, hàng 

nghìn việc khó, việc phức tạp, vấn đề bức xúc, nổi cộm... của địa phương, 

đơn vị để tập trung giải quyết. Tỉnh ủy tập trung vào công tác cải cách thủ 

tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân đến giao dịch, 

giải quyết các thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương; công tác 

quản lý, giải quyết đất đai, quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng; đưa 

gia súc ra khỏi gầm sàn nhà... Nổi bật là các mô hình: Cải cách thủ tục hành 

chính tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp 

(Cục Hải quan); các mô hình “Phòng, chống ma túy” và “Thu gom rác thải” 

(huyện Hạ Lang); phong trào thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, 

nâng cao nghiệp vụ”, “Làm theo lời Bác, cán bộ y tế đoàn kết - năng động - 

sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp” gắn với việc thực hiện 12 điều y đức 

và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm 

việc tại các cơ sở y tế (ngành y tế)”; “Bóng đèn an ninh” (huyện Trùng 

Khánh); “Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” (huyện Quảng Hòa)... 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị theo phương châm 

“sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc 

thực hiện”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp. Các xóm, tổ dân phố bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào 

nội dung quy ước xóm, tổ dân phố phù hợp với điều kiện thực tế. 
3. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được 

đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú thông qua đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên; các cuộc thi, hội thi, hội diễn; tuyên truyền trực quan, 
qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; gắn tuyên truyền 
với giáo dục truyền thống cách mạng, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 
nước, của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền các phong trào thi 
đua yêu nước, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện học tập và 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 342

làm theo Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và cộng đồng dân cư, 
từng bước tác động tích cực trong sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền chuyên mục “Người tốt, việc 
tốt”, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; duy trì có hiệu quả 
chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
trên tất cả các loại hình báo chí của địa phương (báo in, báo hình, báo nói, 
báo điện tử), trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, 
các tạp chí, bản tin, tập san... của các địa phương, cơ quan, đơn vị1. Các tin, 
bài, chuyên mục sau khi được phát trên sóng truyền hình đều được biên dịch 
thành bốn thứ tiếng: Tày - Nùng, Mông, Dao, Kinh2. Hội Văn học - Nghệ thuật 
tỉnh vận động hội viên sáng tác gần 40 tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với ca ngợi tình yêu quê 
hương, đất nước và truyền thống văn hóa của tỉnh Cao Bằng. Đảng ủy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì tốt mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp 
án”, phong trào “Chiến sĩ Biên phòng viết” tại các đơn vị; phối hợp với Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tốt chuyên mục “Vì chủ quyền, an 
ninh biên giới” và làm phim “Ký sự dọc dải biên cương”, loạt phóng sự “Cho 
biên cương nở hoa”; đưa trên 400 tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của cán 
bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, xây dựng cơ sở chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, trên 
báo chí Trung ương và địa phương. Tỉnh Đoàn Thanh niên xây dựng chuyên 
mục “Tuổi trẻ Cao Bằng học tập và làm theo lời Bác” trên website và Thông 
tin thanh niên Tỉnh Đoàn3; tổ chức 30 hội thi, cuộc thi về “Tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng 600 tủ sách “Học tập và làm theo tư 
__________ 

1. Cụ thể: Báo Cao Bằng đăng tải trên 800 tin bài, ảnh về chủ đề học tập và làm theo 
Bác; Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng thực hiện gần 60 chuyên mục, hơn 1.200 tin, 
bài, tin vắn, ngắn, bình luận, phỏng vấn, phóng sự, ghi nhanh, tọa đàm... tuyên truyền về 
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác trên các lĩnh vực; các huyện, thành 
phố đưa hơn 4.100 tin, bài, phóng sự ngắn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

2. Hệ thống đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố đưa hơn 4.100 tin, 
bài, phóng sự ngắn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chủ động xây dựng và 
phát sóng chương trình phát thanh địa phương về chủ đề học tập và làm theo Bác. 

3. Đăng tải 1.550 tin, bài về gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, những câu chuyện về 
tấm gương đạo đức của Bác. 
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với trên 24.200 đầu sách; 1.728 chi 
đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”; trên 2.000 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp 
sáng tạo được đăng ký thực hiện. Nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hằng năm học tập Chỉ thị số 05-CT/TW 
được đưa vào các chương trình giảng dạy, bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng 
đảng viên mới cho trên 440 lớp với hơn 30.000 lượt học viên tham dự.  

Qua các phong trào hoạt động, đã có 771 đoàn viên ưu tú được kết nạp 
vào Đảng, khen thưởng cho 40 tập thể, cá nhân; tổ chức bình chọn và 
tuyên dương 40 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh. Tỉnh ủy đã lựa chọn 18 tư 
liệu của các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia triển lãm “Những tấm 
gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; giới thiệu các mô 
hình hay, cách làm hiệu quả tại địa phương gửi đi tuyên truyền tại Trung 
ương... Tích cực khuyến khích các văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn 
học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”1...  

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến 
hành kiểm tra 5.069 lượt tổ chức đảng và 6.682 lượt đảng viên; giám sát 
chuyên đề 1.577 lượt tổ chức đảng và 3.517 lượt đảng viên; trong đó, Tỉnh ủy 
đã thành lập các đoàn kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của người đứng 
đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với 159 lượt cán bộ diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hằng năm, các cấp ủy thực hiện nghiêm 
túc việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Từng 
bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nâng cao hiệu 
quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Kết quả đánh 
giá, xếp loại đã dần đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc đổi 

__________ 
1. Kết quả, toàn tỉnh có 5 tác phẩm (2 giải B, 1 giải C, 2 giải Khuyến khích) được tặng giải 

thưởng sáng tác và 2 tập thể được tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng 
bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
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mới phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng 
đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. 

Qua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô 
hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt 
trên khắp các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia1... 

Chỉ thị số 05-CT/TW đã và đang lan tỏa sâu rộng, góp phần thiết thực 
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khuyến khích, động viên cán bộ, 
đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao 
động sản xuất, kinh doanh, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh của địa phương. Trong nhiều năm liền tỉnh đã hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, 
nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch, nhất là trên lĩnh vực thu ngân sách, 
thu hút đầu tư, doanh thu du lịch, xóa đói, giảm nghèo, phát triển đảng viên 
mới... Hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân thường xuyên được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 
Tình hình chính trị luôn giữ vững ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc 
không ngừng được phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng 
bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt. 

 

__________ 
1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 59 tổ chức đảng và 252 đảng viên; tặng 

cờ cho 15 tổ chức đảng; tặng Huy hiệu đảng cho 8.280 đảng viên. Toàn tỉnh đã biểu dương, 
khen thưởng 342 tập thể, 576 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó: cấp tỉnh khen thưởng 59 tập thể, 62 cá 
nhân; cấp huyện và tương đương khen thưởng 283 tập thể, 514 cá nhân. Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. 
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THÀNH ỦY CẦN THƠ: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN 
 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  

HỒ CHÍ MINH”  

THÀNH ỦY CẦN THƠ  

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy 
xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức đảng trong Đảng bộ 
thành phố tập trung tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thành phố Cần 
Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình mới, cách làm 
hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện, góp phần xây dựng thành phố 
phát triển, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
Đạt được những kết quả trên, có thể khẳng định, công tác tuyên truyền 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đóng vai trò rất quan trọng. Giai đoạn 2016 - 2020, công tác tuyên 
truyền về học tập và làm theo Bác được thực hiện thiết thực, hiệu quả, 
kịp thời, chuẩn xác.  

1. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các ngành, địa 
phương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt chú trọng 
tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, đảng viên tự giác triển khai thực hiện 
tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm cho 
Đảng mạnh từ bên trong, mạnh từ mỗi cán bộ, đảng viên cho đến mọi tổ 
chức của Đảng. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, chỉ đạo thống nhất, kịp thời và 
có hiệu quả thiết thực về nhận thức và hành động. Các chuyên đề học tập 
hằng năm đã được quán triệt kỹ trong cán bộ chủ chốt từ cấp thành phố 
đến cấp quận, huyện. Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị giới thiệu các 
chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của thành phố và mở rộng đến hầu hết các 
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quận, huyện. Đến nay, việc sinh hoạt tư tưởng về nội dung học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung 
quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong 
những tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên vào cuối năm. 

Ngoài ra, thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt Kế hoạch 
số 48-KH/BTGTW, ngày 6/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về 
“Báo chí tuyên truyền 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” trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Ban 
Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ 
quan thông tin đại chúng thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc việc 
tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Báo Cần Thơ, Đài Phát 
thanh - Truyền hình thành phố tăng cường tin, bài viết trên chuyên trang, 
chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”; định kỳ tuyên truyền, giới thiệu những gương điển hình làm theo lời 
Bác và đăng phát vào các vị trí trang trọng, khung giờ thuận lợi cho khán, 
thính giả, góp phần tạo được sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.  

Đài truyền thanh các quận, huyện tăng cường bài viết về chuyên mục 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy 
mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa, bản tin của địa phương. Ngành 
văn hóa - thông tin thành phố chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống 
văn minh đô thị...; vận động thực hiện treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
truyền và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thông tin 
cổ động, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, gắn với các nhiệm vụ chính trị và các phong 
trào của địa phương.  

Ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt; các cơ quan, đơn vị, 
địa phương đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình 
mới, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng và tôn vinh 
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nêu gương dưới nhiều hình thức1. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo 
Thành ủy xuất bản tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
và tài liệu tuyên truyền những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh2; phát động tham gia Giải thưởng sáng tác 
quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các năm 2015 - 2020 tại 
thành phố Cần Thơ3. 

2. Xây dựng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả; 
những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua 
đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, 
góp phần xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương, đơn vị... Quận Bình Thủy nhân rộng 6 mô hình cấp quận, đó là: 
mô hình giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp; xây dựng khu dân cư 
tiêu biểu; Câu lạc bộ tiểu thương; tương trợ công đoàn viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; cổng trường an toàn văn minh; Camera an ninh. Quận 
Ô Môn với các mô hình như: đột phá về cải cách hành chính “Hệ thống hội 
nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường” của Ủy ban nhân dân 
__________ 

1. Năm 2018, quận Bình Thủy tổ chức liên hoan các mô hình tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa, 11 đơn 
vị tham dự Liên hoan đã giới thiệu, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, 
sáng tạo của địa phương trong học tập và làm theo Bác; Năm 2019, Ban Tuyên giáo Quận 
ủy Cái Răng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc nhân rộng các 
mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trên địa bàn quận Cái Răng”; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức hội 
thi Báo cáo viên giỏi cấp quận với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết 
của Đảng soi sáng đường chúng ta đi”. Năm 2020, tổ chức Hội thi Kể chuyện về tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã in 2.000 quyển Kỷ yếu tọa đàm “Kinh nghiệm và giải 
pháp nâng cao chất lượng công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW”; 50.000 quyển Sổ tay 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 1.000 quyển “Gương 
sáng giữa đời thường”. 

3. Đợt 1, thành phố đã xét chọn 10 tác phẩm xuất sắc ở thể loại báo chí (8 tác phẩm) và 
nghệ thuật (2 tác phẩm múa); đợt 2, xét chọn 9 tác phẩm báo chí gửi tham dự ở Trung ương 
theo quy định. 
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quận; mô hình “Đường dây nóng tố giác tội phạm”, “Cảm hóa giáo dục đối 
tượng tù tha về địa phương”, “Cổng rào an ninh trật tự” của Công an quận 
Ô Môn... Quận Cái Răng có mô hình mượn đất dự án do chủ đầu tư chậm 
triển khai cho nông dân sản xuất tại phường Hưng Thạnh, giúp nông dân 
sản xuất và có thu nhập ổn định. Quận Thốt Nốt với các mô hình trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội1. 
Quận Ninh Kiều với các mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận2. Huyện 
Thới Lai với các mô hình nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ nhân 
dân trong cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giỏi 
chuyên môn, vững nghiệp vụ, chuẩn tác phong; câu lạc bộ nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi; câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm - không đánh 
bài - số đề...  

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn thành phố đã xuất 
hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực3. 

3. Từ thực tiễn của địa phương, để công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, xin được đề xuất một số giải pháp, đồng 
thời cũng là những kinh nghiệm của Cần Thơ, cụ thể như sau:  

Một là, giải pháp về nội dung tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

__________ 
1. Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và du lịch mở gian hàng giới thiệu các sản phẩm 

đan lát phục vụ khách du lịch tại vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An); mô hình sản xuất 
lúa giống đạt Huân chương Lao động hạng Ba (nông dân phường Trung Kiên); mô hình 
“Xây dựng thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp an toàn” (phường Thạnh Hòa); mô hình 
“Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của 
nhân dân liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”; mô hình “Kiểm soát, xử 
lý, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông” (Công an quận); mô hình “Xây 
dựng trường học an toàn về an ninh trật tự với hình thức bảo vệ tài sản nhà trường, phương 
tiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; không xảy ra trộm, cắp, cháy nổ; không để 
phần tử xấu lợi dụng, xâm hại tình dục trẻ em” (Trường Trung học cơ sở Thới Thuận)... 

2. Mô hình về rèn luyện bốn phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam: “Tự tin - Tự trọng - 
Trung hậu - Đảm đang”; “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, 
chống bạo lực gia đình”, “Tiết kiệm theo lời Bác”, “Nắm gạo nhân ái”, “Giúp phụ nữ tàn tật vươn 
lên trong cuộc sống”, “Một tấm áo, một chân tình”, “Quầy áo từ thiện”. 

3. Tổng hợp giai đoạn 2016 - 2019, toàn thành phố có 702 tập thể và 1.177 cá nhân. 
Ngoài ra, khen thưởng cấp Trung ương: 1 tập thể và 2 cá nhân.  



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  349

được thể hiện qua các tác phẩm, bài nói, bài viết và nhất là qua quan hệ, 
việc làm, ứng xử của Người. Mặc dù thời gian qua, bằng nhiều hình thức 
khác nhau, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta, ít hay nhiều đã được biết đến 
các giá trị này. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ những hiểu biết này chưa mang 
tính hệ thống. Nhất là công tác tuyên truyền mới chỉ dừng lại ở việc truyền 
đạt máy móc các tài liệu. Để khắc phục tình trạng nói trên cần nghiên cứu, 
xây dựng một hệ thống tư liệu đầy đủ nhất về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh thành đề cương tuyên truyền, phù hợp với từng loại đối tượng. 
Đặc biệt, có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh - như một “ngân hàng tài liệu chính thống” trên mạng 
Internet - để mọi người đều có thể tham gia tìm hiểu, học tập vừa dễ dàng, ít 
tốn kém lại nhanh chóng, kịp thời.  

Hai là, giải pháp về hình thức tuyên truyền. Tiếp tục tập trung đẩy 
mạnh vào các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, báo chí, tuyên truyền trên báo mạng. Các cơ quan báo chí cần đầu tư 
hơn nữa cho chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
tìm tòi những thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục 
về tấm đạo đức của Bác Hồ và gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW. Song song với đó là khai thác triệt để sức mạnh giáo dục 
của các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các kênh thông tin đại chúng; tạo 
điều kiện cho văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bởi tác phẩm nghệ 
thuật có sức mạnh to lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục tâm tư, tình cảm 
của con người. 

Ba là, giải pháp về nguồn lực “con người” - nhân tố quý nhất, động lực 
quyết định mọi thắng lợi. Do đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác 
báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong các lĩnh 
vực tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác cũng như tuyên truyền về 
những gương điển hình tiêu biểu trong Đảng và trong nhân dân là vô cùng 
cần thiết.  

Trong thực tế, việc tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW còn 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó là sự thống nhất ý chí trong chỉ đạo, lãnh 
đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, là bản lĩnh vững vàng của đội ngũ 
những người làm công tác tuyên truyền, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ 
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làm công tác tuyên giáo. Làm được những điều này, công tác tuyên truyền sẽ 
phát huy tối đa sứ mệnh của mình trong việc tuyên truyền thực hiện việc 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vì thế, 
kết quả, ý nghĩa đạt được sẽ gấp nhiều lần. 
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NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ 
VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Muốn cho dân yêu, 
muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại 
cho dân phải hết sức tránh”1. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh xét cho cùng là “vì nhân dân”, phục vụ nhân dân nên việc làm 
theo càng hiệu quả thì càng có sức thuyết phục cao, được nhân dân đồng 
tình, ủng hội và làm theo ngày càng nhiều.   

Xuất phát từ cơ sở đó, Đảng bộ Đà Nẵng đã triển khai nhiều cách làm hay, 
mô hình mới để thực hiện một cách hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đó là 
công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức 
chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Cụ thể là:  

1. Đổi mới, sáng tạo trong học tập, quán triệt và cụ thể hóa Chỉ 
thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm, toàn khóa 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành 
ủy Đà Nẵng đã hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc, 
các ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.51. 
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nội dung học tập Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc triển khai học tập chuyên đề 
hằng năm của Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai đầy đủ, đảm bảo đến 
từng cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng. Nhiều đảng bộ trực thuộc đã 
mời các báo cáo viên Trung ương về báo cáo chuyên đề; ghi âm, ghi hình lại 
buổi nói chuyện của các báo cáo viên và gửi đến các tổ chức cơ sở đảng.  

Sau khi hoàn thành việc học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên 
đăng ký cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã xây 
dựng kế hoạch hành động thực hiện nội dung làm theo thiết thực, phù hợp 
với vị trí công tác; đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư (trừ 
đảng viên là cán bộ, công chức) đăng ký từ 1 đến 2 việc làm cụ thể. Nội 
dung này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên hằng 
năm. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng các mẫu đăng ký làm theo có 
định tính, định lượng, phù hợp với từng vị trí công tác cụ thể của cán bộ, 
đảng viên. Cấp ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở thường xuyên theo dõi, định kỳ 
đánh giá, kiểm tra việc thực hiện và đưa vào làm tiêu chí đánh giá xếp loại 
đảng viên hằng năm1.  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 

Các cơ quan truyền thông thành phố tăng cường thực hiện các tin, bài, 
phóng sự, tư liệu... phản ánh về các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW trên địa bàn, góp phần tích cực đưa việc học tập và làm theo 
Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong xã hội; đồng thời góp phần tuyên 
truyền, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, sáng tạo 
trong việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện, kịp thời phê 

__________ 
1. Đặc biệt Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã xây dựng nội dung đăng ký làm theo cụ 

thể cho từng cán bộ đảng viên, nhân viên như: đăng ký việc làm cụ thể, có xác nhận của 
lãnh đạo chuyên môn và bí thư chi bộ; tự nhận hình thức kỷ luật nếu không hoàn thành nội 
dung đăng ký. 
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phán các việc làm sai trái, các biểu hiện quan liêu, lãng phí, tiêu cực; tham 
gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc các đường 
lối, chủ trương của Đảng.  

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 

đưa chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để 

giảng dạy trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; 

học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công 

dân, đạo đức nghề nghiệp... 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi viết “Những 

gương sáng giữa đời thường năm 2017” trên Trang Thông tin điện tử Thành 

ủy, thu hút hơn 200 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; phối hợp với 

Hội Nhà báo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Người làm báo 

Đà Nẵng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí 

Minh”. Hội thảo đã cho toàn cảnh về một “đội quân xung kích” trên mặt trận 

tư tưởng của làng báo Đà Nẵng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức và phong cách Hồ Chí Minh trên nhiều bình diện như: tính trung thực 

trong báo chí hiện đại, rèn luyện đạo đức nghề báo theo lời dạy của Bác, nhà 

báo trẻ học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dấu ấn và chiều sâu 

văn hóa trong các trang báo của Hồ Chí Minh...   

Từ hoạt động trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xuất bản 2 cuốn sách 

Học theo gương sáng Bác Hồ và Noi gương Bác - việc gì có lợi cho dân thì 

làm nhằm tuyên truyền sâu rộng lớn về học và làm theo Bác đến cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân thành phố. Hai tác phẩm này đều nhận 

được giải của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, 

báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. 
Hằng năm, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí để Liên hiệp các Hội 

Văn học - Nghệ thuật thành phố và các cơ quan báo, đài thành phố tổ chức 
các hoạt động hỗ trợ cho văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, 
nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có chất lượng cao về 
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tư tưởng và nghệ thuật, góp phần tích cực, hiệu quả đối với công tác tuyên 
truyền, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời 
sống xã hội1. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã giới 
thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật đến đông đảo người dân 
qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu tác phẩm mới, triển lãm 
nghệ thuật; đăng tải các bài viết, tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên tạp 
chí Non nước, Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng...  

Công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW được các địa phương, đơn 
vị thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Hội thi 
tìm hiểu, tọa đàm, kể chuyện, sinh hoạt chuyên đề, báo công dâng Bác, các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác nghệ thuật (hội họa, văn, thơ, tác 
phẩm báo chí...)2.  

3. Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trên cơ sở nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn, nguyện vọng của nhân dân  

Để có cơ sở đánh giá một cách trung thực, khách quan, khoa học về 
tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố, 
__________ 

1. Như Kịch bản múa “Ngọn lửa Hồ Chí Minh” (tác giả Lê Huân); ca khúc “Hương mùa 
sen” (nhạc: Lưu Văn Binh, thơ: Lê Huy Hạnh); ca khúc “Bốn mùa nhớ Bác” (nhạc và lời: 
Trịnh Tuấn Khanh); ca khúc “Bài ca thi đua yêu nước” (nhạc và lời: Trần Ngọc); ảnh nghệ 
thuật “Tận tụy với công việc” (tác giả Huỳnh Nam Đông); phim tài liệu “Phụng Ký”... 

2. Các quận ủy: Hải Châu, Cẩm Lệ, Liên Chiểu phát hành các cuốn sách Việc tốt dâng 
Người, Gương sáng đời thường. Các quận ủy: Hải Châu, Thanh Khê tổ chức hành quân về 
nguồn, báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An. Các quận ủy: Cẩm Lệ, Liên Chiểu tổ chức điều tra 
xã hội học đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn. Quận ủy Ngũ Hành 
Sơn, Quận ủy Sơn Trà, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Huyện ủy Hòa Vang... tổ chức thi 
các hội thi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các đảng ủy: Quân sự, Công an, Bộ 
đội Biên phòng thành phố tổ chức tọa đàm, giao lưu, báo công dâng Bác... Công an thành phố 
Đà Nẵng đã cấp trên 200 cuốn sách 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân 
dân, phim tài liệu “Công an nhân dân làm theo lời Bác”; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố với cuộc 
vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”... Hội Nông 
dân, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố... đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. 
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năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức cuộc điều tra xã hội học trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố để có căn cứ tham mưu với Thường 
trực Thành ủy những giải pháp phù hợp, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần 
Chỉ thị số 05-CT/TW trong những năm tiếp theo hiệu quả và thiết thực hơn.  

Việc học và làm theo Bác đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ 
chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chủ động, sáng tạo, đề ra nhiều nội dung, hình thức thực hiện phù 
hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nhờ đó, trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp trong việc thực hiện những công việc cụ thể, hằng ngày, 
cũng như trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, nêu cao tính 
năng động, sáng tạo được nâng cao hơn. Những vấn đề tiêu cực, tồn đọng, 
những bức xúc trong dư luận địa phương, đơn vị đã được chú ý giải quyết, 
góp phần định hướng dư luận tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong thái độ giao tiếp, ứng xử với 
nhân dân, trong cải cách hành chính, xử lý công việc hằng ngày, góp phần 
củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

4. Xác định đúng và trúng các nội dung đột phá để thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW 

Việc xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại 
các địa phương, đơn vị của thành phố được thực hiện theo phương châm: sát 
với nhiệm vụ, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá và cụ thể hơn, 
tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần 
dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trong công việc... Các đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung, 
Các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Khối Doanh nghiệp, Viễn thông... lựa chọn 
các nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh 
của mình như: nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ khách hàng và 
các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.  
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Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị tiếp tục 
được duy trì và phát huy, mang lại hiệu quả tích cực1. Những mô hình, 
phong trào đó đã tạo hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn, giúp cho việc học và 
làm theo Bác trở nên gần gũi, tự nhiên, tránh được hình thức. Xuất hiện 
ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
của Bác được các địa phương, đơn vị giới thiệu từ các phong trào và trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần giảm nghèo, thực hiện an sinh xã 
hội, xây dựng nông thôn mới.  

5. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn 
thành phố đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 
nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ở các cấp 
đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, 
kỷ luật trong Đảng, có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở, răn đe, phòng ngừa sai 
phạm và làm trong sạch nội bộ Đảng, góp phần củng cố lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng. Đây là một trong nội dung quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng 
bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

__________ 

1. Mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác, sống 
đẹp, sống có ích vì cộng đồng” của Thành Đoàn Đà Nẵng; mô hình “4 đảm bảo, 4 đồng 
hành”, “Một đột phá, hai thành công” của quận Hải Châu; “Cầu thang không rác”, “Mỗi 
tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” tại quận Sơn Trà; mô hình “1.000 bánh chưng 
phục vụ người nghèo ăn Tết”, “Mô hình móc khóa an ninh” (quận Cẩm Lệ). Các mô hình: 
“Xe cứu hỏa tự chế”, “3 biết, 2 hỗ trợ” (quận Thanh Khê); “Chi bộ giúp đỡ hộ nghèo” (quận 
Liên Chiểu); “Mỗi ngày làm thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân” (Công an 
thành phố); “Bánh chưng xanh vì người nghèo” (Ban Chỉ huy Quân sự thành phố); “Nuôi 
heo đất tiết kiệm” (Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng)... Ủy ban nhân dân xã Hòa 
Phước (Huyện ủy Hòa Vang) với mô hình “4 xin, 4 luôn” trong cải cách hành chính (Xin 
chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn và Luôn thấu hiểu, luôn nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, luôn 
giúp đỡ)... 
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Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thành phố, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc 
làm tự giác, thường xuyên của cán bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận 
thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 
dân, tích cực xây dựng văn hóa, con người, phát triển kinh tế - xã hội của Đà 
Nẵng. Thành tựu đó đã khẳng định tính hiệu quả của việc học tập và làm 
theo Bác Hồ tại thành phố bên bờ sông Hàn này. 

 



 358

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN  
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK  

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”, 
trong những năm qua, Đắk Lắk đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về 
nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận, thống nhất 
trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ 
tỉnh đã đề ra; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ 
tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

1. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong tổ chức, 
thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định 
hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường dung lượng, 
thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự tuyên 
truyền, đưa tin về công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW tại các đơn vị; 
tuyên truyền những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến, 
những kết quả đạt được trong học tập và làm theo Bác.  

- Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp 
chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình, đội ngũ văn nghệ sĩ, báo cáo viên 
đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  359

về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh đã sản xuất, phát sóng hàng trăm tin, bài, phóng sự trên 
hệ thống phát thanh, truyền hình1; chú trọng tuyên truyền, phản ánh việc 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc, những mô hình, điển hình tiêu biểu ở các cấp, nhất là ở vùng 
nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số để nhân rộng và lan tỏa. Báo Đắk Lắk 
đã đăng hơn 2.600 tin, bài, với nhiều bài viết được phân tích sâu sắc, ý nghĩa về 
việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
tại các địa phương, đơn vị, những tấm gương điển hình tiêu biểu... 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc tập trung các 
hoạt động tuyên truyền trực quan; đồng thời xây dựng các chuyên mục, tin, 
bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và truyền hình của các huyện, 
thị xã, thành phố, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động và kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất 
nước, của tỉnh. 

Thông báo nội bộ và Thông tin cơ sở của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường 
xuyên đăng tin, bài về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển 
hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.  

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được chú trọng, tiến 
hành treo pano, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường khu vực trung tâm 
hành chính, cơ quan, đơn vị, trường học; lồng ghép vào các chương trình văn 
hóa, văn nghệ để tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến, tuyên 
truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung các chuyên 
đề trong các buổi sinh hoạt, lồng ghép đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình rèn luyện, các phong trào 
thi đua của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.  

__________ 
1. Về phát thanh: Sản xuất, phát sóng chuyên mục “Đảng và cuộc sống” với thời lượng 

15 phút/chương trình/tuần, phát sóng 3 lần/tuần, đạt 195 giờ/5 năm. Về truyền hình: Sản 
xuất, phát sóng chuyên mục “Đảng và cuộc sống” với thời lượng 15 phút/chương trình/tuần, 
phát sóng 3 lần/tuần, đạt 195 giờ/5 năm. 
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Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, 
ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, ngày truyền thống ngành, tiêu 
biểu như: Sinh hoạt chuyên đề: “Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
và giải pháp phòng, chống”; “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người 
đứng đầu; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực 
hiện nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá” (Thị ủy 
Buôn Hồ); sinh hoạt chính trị kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Công an 
nhân dân Việt Nam và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 
Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (Công an 
tỉnh); Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong lực lượng vũ trang tỉnh; Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền 
thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk (23/9/1945 - 23/9/2020) (Ban Chỉ huy 
Quân sự tỉnh); “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” (Bộ đội Biên phòng tỉnh); 
Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và các nghị quyết, chương 
trình của Ban Thường vụ Thành ủy (Thành ủy Buôn Ma Thuột); Hội thi bí 
thư chi bộ giỏi năm 2018 (Huyện ủy Krông Bông); Cuộc thi viết và thuyết 
trình về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2018 (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh); 
Cuộc thi “Tuổi trẻ Đắk Lắk hành trình theo chân Bác” (Tỉnh Đoàn)... 

Việc tuyên truyền được triển khai lồng ghép các buổi hoạt động ngoại 
khóa, các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, 
Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh 
danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và 
nhi đồng tiêu biểu trong học tập và rèn luyện qua các chặng thi đua. Cụ thể:  

- Toàn tỉnh tổ chức được 105 lớp nói chuyện chuyên đề về “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút hơn 17.268 
lượt học sinh, sinh viên tham gia.  

- Phát hành 1.100 cuốn “Tuyển tập những bài viết tiêu biểu về tấm 
gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. 

- Cuộc thi “Viết và thuyết trình về tấm gương điển hình trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hàng nghìn bài dự 
thi của giáo viên và học sinh ở cấp cơ sở, 462 bài dự thi cấp tỉnh;  
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- Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút được 24.217 cán bộ, giáo viên và học sinh 
tham gia;  

- Cuộc thi “Viết và thuyết trình về tấm gương điển hình trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hàng nghìn bài dự 
thi của giáo viên và học sinh ở cấp cơ sở, 462 bài dự thi cấp tỉnh;  

- Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” với 295.771 học 
sinh tham gia dự thi;  

- Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” thu hút được 10.885 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên 
đăng ký tham gia, trong đó có 1 em học sinh vào vòng thi chung kết toàn 
quốc và có 1 giáo viên đạt giải Ba vòng thi chung kết toàn quốc... 

2. Kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, báo chí  

Xác định ý nghĩa quan trọng của việc đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, 
quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã triển 
khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh tuyên 
truyền các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, đồng bộ; đồng thời lồng ghép phổ biến trong các hội 
nghị, các buổi gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. 

Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Báo Đắk Lắk, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thông báo nội bộ, Thông tin cơ sở của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; các website của các sở, 
ban, ngành, đoàn thể... đã dành thời lượng thích hợp đăng tải nội dung 
thông tin hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm; mở chuyên trang, chuyên 
mục đăng tải các tác phẩm tham gia dự thi. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, 
Hội Nhà báo tỉnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích các hội viên gửi tác 
phẩm tham dự. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, do đó hoạt động sáng tác, quảng bá 
các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhận được sự hưởng ứng tích cực, 
tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm báo chuyên nghiệp và 
không chuyên ở các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; ở mọi lứa tuổi, thành 
phần, trong đó có các tác giả là người dân tộc thiểu số. Kết quả, sau hai đợt 
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phát động cuộc thi đã thu hút được trên 400 tác phẩm dự thi và lựa chọn 
được 41 tác giả, tác phẩm đạt giải; gửi các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh tham 
dự giải thưởng cấp Trung ương; trong đó có 2 tác phẩm thể loại báo chí đã 
đạt giải Khuyến khích cấp Trung ương. 

Việc tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, lan tỏa những gương điển 
hình cũng được chú trọng thực hiện. Trên cơ sở đề nghị của các đảng bộ trực 
thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 81 tập thể, 81 cá nhân tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh đó, Đắk Lắk có 1 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 
Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; có 1 tập thể và 2 cá 
nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2016 - 2020. 
Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. 
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ĐẮK NÔNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,  
PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG 

Trong những năm qua, việc triển khai 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” trong cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông 
nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện sự vào cuộc đồng 
bộ, kịp thời, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Để triển khai có hiệu quả 
Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều 
giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát huy 
hiệu quả các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chuyên đề hằng 
năm gắn với tổ chức tốt các hội nghị, giao lưu điển hình tiên tiến nhân dịp 
kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19/5) để trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu 
quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thu 
hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân1. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt 
động tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

__________ 
1. Các hội nghị: Giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn 
với biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2018; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và tổ chức giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
xây dựng và phát sóng phóng sự về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; xây dựng các phóng sự về kết quả thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW và gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trình chiếu trong các 
hội nghị sơ kết (dịp 19/5 hằng năm).  
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bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của địa phương, như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm, hội thi, 
hội diễn văn hóa, văn nghệ...1. 

Các cơ quan báo, đài địa phương, các trang thông tin điện tử; đài truyền 
thanh cấp huyện duy trì chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh2; thường xuyên đăng tải tin, bài 
về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 
học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. 
Ngoài ra, một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền cổ động trực quan, lắp đặt hệ thống pano, khẩu hiệu; tổ chức in, phát 
tờ rơi tuyên truyền các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh tại các vùng sâu, 
vùng xa; bổ sung thêm các đầu sách về tấm gương, đạo đức của Bác.  

Triển khai có hiệu quả, chất lượng các giải thưởng báo chí, văn học, nghệ 
thuật, như: Giải Búa liềm vàng; Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020, đợt II”3. 

Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện phát huy tốt vai trò 
của nhân dân trong tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền, nhất là trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng 
nhiều hình thức như: đối thoại trực tiếp thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri; 

__________ 
1. Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày 

truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); Công an tỉnh tổ chức tuyên dương 
các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
Tỉnh Đoàn Đắk Nông tổ chức tuyên dương các gương điển hình trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ 
chức sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác...  

2. Xây dựng chuyên mục riêng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; tăng thời lượng, số lượng phát sóng vào khung giờ vàng. Báo Đắk Nông đã 
đăng trên 250 tin, bài về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị, những tấm gương điển hình tiêu biểu, những mô 
hình hay, cách làm sáng tạo...  

3. “Giải Búa liềm vàng” lần thứ  IV/2019, Ban Tổ chức đã trao 23 tác phẩm đạt giải cấp 
tỉnh (trong đó gồm 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 7 giải Khuyến khích) và chọn ra 15 tác 
phẩm dự thi ở cấp Trung ương. Đối với Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” 
đợt II (2018 - 2020), Ban Tổ chức đã chọn 47 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh (1 giải A, 5 giải B, 
10 giải C, 31 giải Khuyến khích) và chọn 6 tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương.  
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sinh hoạt tự quản hoặc góp ý qua hòm thư, đường dây nóng...; quan tâm chỉ 
đạo tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công khai các văn bản cụ thể 
hóa của địa phương đến nhân dân theo quy định; gắn với chỉ đạo tăng cường 
công tác tuyên truyền đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phản bác các 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch1.  

Công tác tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
cho đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ được cấp ủy đảng các cấp thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo, thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Sở Giáo dục và 
Đào tạo biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương để tổ chức giảng dạy tại các 
trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong toàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo 
triển khai thực hiện dạy tích hợp các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong bộ môn Giáo dục công dân, Đạo đức, Ngữ văn, kết hợp với 
các hoạt động ngoại khóa... cho học sinh các cấp học (trung học cơ sở, trung học 
phổ thông, giáo dục nghề nghiệp). Tổ chức và duy trì các hoạt động ngoài giờ, 
như: kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, cuộc thi viết, vẽ tranh, làm báo 
tường, trồng cây nhân dịp sinh nhật Bác (19/5) hằng năm... 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình, 
hoạt động nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 
cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh2; cụ thể hóa các nội 
dung chuyên đề hằng năm dưới nhiều hình thức thành tiêu chí thi đua, 

__________ 
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Quân cảng Sài Gòn, Ban Tuyên giáo các 

huyện: Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong tổ chức 5 hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo 
cho gần 800 lượt người nghe. Tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam trên 
địa bàn tỉnh; đặc biệt 2 thí sinh đạt giải Nhất được đi thăm Trường Sa và nhà dàn DK1; tổ 
chức cho Đoàn Báo cáo viên Tỉnh ủy đi tham quan thực tế tại Vùng 2 Hải quân. Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy duy trì hoạt động 2 trang, nhóm facebook định hướng thông tin của tỉnh, trong 
đó 1 fanpage đạt 21.000 thành viên, 1 group đạt trên 11.000 thành viên; 12/12 huyện ủy, 
thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã xây dựng được trang, nhóm facebook định hướng thông 
tin của đơn vị (nhóm thấp nhất có 500 thành viên, nhóm cao nhất có 7.000 thành viên). 

2. Điển hình như: Phong trào “Tuổi trẻ Đắk Nông tham gia xây dựng nông thôn mới và 
đô thị văn minh”; Chương trình “Thắp sáng đường quê”;… Đồng thời, tổ chức các hoạt động 
tình nguyện như: “Xuân tình nguyện”, Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ 
nghỉ hồng”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng 
đồng”... Các cấp bộ đoàn đã đăng ký, đảm nhận 77 công trình thanh niên, trị giá 1,5 tỉ đồng; 
tổ chức 76 hoạt động tuyên truyền và ra quân bảo vệ môi trường, thu hút 17.000 đoàn viên, 
thanh niên tham gia; huy động hơn 3,7 tỉ đồng trong các chiến dịch tình nguyện; cấp, phát 
thuốc và khám bệnh miễn phí cho 2.360 người dân trên toàn tỉnh; kêu gọi, vận động quyên 
góp được 11.396 suất quà với tổng trị giá trên 5,9 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội... 
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rèn luyện phấn đấu theo lời Bác dạy đối với từng lứa tuổi, từng đối tượng 
đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học và toàn xã hội. Qua các hoạt 
động, đã giáo dục đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến, thay đổi về nhận thức, 
tình cảm và hành động của thế hệ trẻ; từng bước xây dựng lực lượng đoàn 
viên, thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức trách nhiệm đi đầu trong các 
phong trào tình nguyện, xung kích cải cách hành chính, phát triển kinh tế - 
xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.   

2. Hiệu quả từ các mô hình hay, cách làm hiệu quả 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
ngày càng đi vào thực tiễn của đời sống xã hội, trở thành việc làm thường 
xuyên, liên tục. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có những cách làm sáng tạo, 
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, 
thiết thực, tổ chức các hoạt động hiệu quả, gắn nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, 
địa phương; các phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát 
triển kinh tế - xã hội ngày càng nhiều và có sự lan tỏa rộng khắp.  

Điển hình như các phong trào: Phong trào chung sức xây dựng nông thôn 
mới ở các địa phương, ngành, đơn vị; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” (Bộ đội biên phòng tỉnh)”; Phong trào “Bếp 
ăn tình thương”, “Hành trình yêu thương”, “Trái tim nhân đạo” của các câu 
lạc bộ trên địa bàn tỉnh; Phong trào “Thi đua lao động, sản xuất giỏi” (Hội 
Nông dân); Phong trào vận động xây dựng “Quỹ vì đồng đội” (Hội Cựu chiến 
binh); Phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất” 
(Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)... Các mô hình: Mô hình nuôi bò, dê, thỏ hỗ trợ 
cho các hộ gia đình khó khăn trên hàng trăm triệu đồng; Mô hình “Tiết học 
vùng biên”, “Tay kéo Biên phòng” (Bộ đội Biên phòng tỉnh); “Mỗi cá nhân, tổ 
chức luôn gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên 
giới, hải đảo” (Quân sự tỉnh); “Công an nhân dân làm theo Sáu điều Bác Hồ 
dạy”, “Hướng về cơ sở” (Công an tỉnh); “Mái ấm tình thương” (Liên đoàn Lao 
động tỉnh); Mô hình “5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo”, “3 không, 
3 cần, 3 quyết tâm”1 (Huyện Đắk Song),... 

__________ 
1. 3 không: Không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân; không thờ ơ thiếu trách nhiệm với 

dân; không đưa và nhận hối lộ. 3 cần: Cần vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân; cần xin lỗi và cảm 
ơn dân khi được góp ý, phê bình; cần vận động nhân dân đoàn kết, chung tay phát triển 
kinh tế - xã hội. 3 quyết tâm: Quyết tâm phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; quyết tâm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. 
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Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng và duy trì 
nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả phù 
hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Tiêu biểu là: Phong trào “Người tốt, 
việc tốt” của huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng 
ủy Quân sự tỉnh; Mô hình cách làm sáng tạo “Thắp sáng quê hương”, 
“Camera an ninh” của huyện Đắk R’lấp; Mô hình “Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, phục vụ người dân” của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối 
doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Công an tỉnh; tổ chức 
chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ hằng tuần, tháng, tại buổi sinh 
hoạt tổ chức kể các mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương, khen 
thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh của Huyện ủy Đắk Song, v.v.. 

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động 
xây dựng kế hoạch thực hiện trong ngành, lĩnh vực và đề ra chủ đề cụ thể 
phù hợp với thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện1; kịp thời phát hiện, 
xây dựng và lựa chọn gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực 
nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để 
nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh. Hằng quý, cấp ủy tổ chức đánh giá, 
bình xét, công nhận các mô hình mới; tập thể, cá nhân điển hình trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

3. Một số giải pháp 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới, xin được đề xuất một số 
giải pháp sau: 

(1) Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chuyên đề học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng đến 

__________ 
1. Tòa án nhân dân tỉnh: “Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, 

công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”; Kho bạc nhà 
nước tỉnh: “Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả”, “Nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân”; Cục Thuế tỉnh: “Đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, 
đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ”; Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh: “Trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”; Sở Tài 
nguyên và Môi trường: “Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, khoa học, nâng cao tính 
tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu”... 
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việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa 
công sở. Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa 
thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy 
và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp. Xác định việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, là giải pháp cơ bản, bền vững để thực hiện thắng lợi công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.   

(2) Xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai 
thực hiện hiệu quả; nghiên cứu nội dung các chuyên đề hằng năm phù hợp, 
sát với tình hình thực tế, đặc điểm của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn 
vị. Có chế tài cụ thể nếu các cấp ủy thực hiện kém hiệu quả. 

(3) Tiến hành đánh giá, tổng kết và kiểm tra trong chuyên đề hằng năm, 
nhất là những vấn đề đã làm được cần phát huy, những tồn tại, vướng mắc 
cần khắc phục, tránh để tình trạng việc học tập các chuyên đề chỉ mang tính 
hình thức, đối phó. 

(4) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Đảng về học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Phát huy vai trò giám sát của 
nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nhất là 
việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. 

(5) Phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng các 
ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Thường xuyên hướng dẫn các cấp ủy 
đảng tổ chức lấy ý kiến quần chúng góp ý cán bộ, đảng viên về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 
và mối quan hệ với địa phương nơi cư trú. 

(6) Tiếp tục xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức giảng dạy các 
chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo 
dục quốc dân, các trường chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện. 

(7) Chú trọng phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng những cá 
nhân, tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt 
công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng biểu dương, khen thưởng đột xuất 
theo chuyên đề, nhiệm vụ được giao. 
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(8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông 
bằng nhiều hình thức khác nhau, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng 
các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong mọi tầng lớp nhân dân.  

(9) Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch và tổ 
chức hoạt động về nguồn thăm các di tích liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm tạo điều kiện đi trao đổi, giao lưu, học 
tập kinh nghiệm, nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội về các phong trào học 
tập và làm theo Bác. 
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ĐIỆN BIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN  
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW GẮN VỚI THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII  
VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra yêu cầu: “Thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”1, “Xây dựng và 
thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng 
xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ 
chức đảng và với nhân dân”2. Như vậy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời, 
cần phải kết hợp với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, trước hết là người đứng đầu để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây được coi là điểm mới quan trọng về 
nhận thức và tư duy lãnh đạo của Đảng. 

Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm, toàn Đảng bộ tỉnh đã chủ động, 
tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là 
người đứng đầu bằng những phương pháp đổi mới, sáng tạo, cách làm hay. 
Qua đó góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Một số kết quả nổi bật như sau: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

__________ 
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.37. 
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giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực tham mưu cho Tỉnh ủy 
ban hành kế hoạch thực hiện toàn khóa, kế hoạch chuyên đề, các văn bản 
hướng dẫn chuyên đề hằng năm để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Trên 
cơ sở các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã 
ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW1. 
Căn cứ vào hướng dẫn của cấp tỉnh, các đảng bộ trực thuộc đã chủ động xây 
dựng, ban hành nhiều văn bản thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với 
đặc điểm địa phương mình2.  

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 100% các ban cán 
sự đảng đoàn, đảng bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực 
thuộc tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng 
dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 sát 
thực với tình hình của địa phương, đơn vị, tổ chức triển khai sâu rộng trong 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ 
chức cơ sở đảng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình, 
phê bình tập thể và cá nhân; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, 
gương mẫu của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ 
và nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ 
trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh để chỉ đạo, theo dõi, nhận xét, đánh giá 
việc kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình theo các nội dung của 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Yêu cầu việc kiểm điểm, tự phê 
bình và phê bình được thực hiện hằng năm, đột xuất và thường kỳ đối với 

__________ 
1. Với các nội dung như: Xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân, các nội dung bám sát 

chuẩn mực đạo đức, các văn bản về tham dự các cuộc thi do Trung ương tổ chức, văn bản về 
lựa chọn gương điển hình hằng năm, các tài liệu sinh hoạt hằng tháng... 

2. Giai đoạn 2016 - 2020, các đảng bộ trực thuộc ban hành 111 văn bản lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong đó có: 71 kế hoạch, 32 hướng dẫn, 1 công điện, 3 công 
văn, 3 quyết định, 1 thông báo.  
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mỗi đảng bộ. Trong kiểm điểm, đa số các ý kiến đóng góp thẳng thắn, cởi mở, 
làm rõ được nhiều vấn đề, nhất là phong cách, lề lối làm việc, vai trò lãnh 
đạo điều hành, tạo sự đoàn kết nhất trí trong đảng bộ, nhất là người đứng 
đầu. Chỉ đạo kiểm điểm sâu đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề phức 
tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 
phân tích làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và những hạn chế, khuyết 
điểm để có giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, các tổ chức đảng, đảng viên 
tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, có chuyển biến 
theo hướng tích cực một cách rõ rệt. 

Các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với nhận 
diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm các quy định của 
Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 
30/3/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác 
phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên 
địa bàn tỉnh. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên quán triệt theo phương 
châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm 
theo”; nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong 
công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trên tinh thần đổi mới lề lối 
làm việc, tôn trọng nhân dân, gần nhân dân và sát nhân dân. 

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã lựa chọn 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 
hiện trong toàn nhiệm kỳ; trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng, 
củng cố hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm trước công việc và phục 
vụ nhân dân. Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
được triển khai tại 100% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
huyện và cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết 
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thủ tục hành chính. Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước được rà soát, 
sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối1.  

Thông qua học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã phát huy vai 
trò nêu gương bằng những việc làm cụ thể như: sâu sát cơ sở, gần dân, sát 
dân, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng 
cường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi 
cộm, phức tạp tại cơ sở.  

Theo đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhiều 
nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Toàn tỉnh có 138 mô hình học tập và làm theo Bác đã và 
đang triển khai. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm 
cho thấy có 56,78% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch, vững mạnh. 
Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh 
trật tự ở khu dân cư... đã triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, 
được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng2. Ngoài ra, toàn tỉnh đã giới thiệu 
được 18 tập thể, 18 cá nhân tham gia Triển lãm tuyên truyền trong quá 
trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề: “Những 
tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.  

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy, tổ 
chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện. 100% các cấp ủy, tổ chức đảng 
đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa việc kiểm tra, giám sát Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình 
kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám 

__________ 
1. Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 

2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Điện Biên đạt 64,11 điểm, xếp thứ 44 
trên bảng xếp hạng toàn quốc, xếp hạng thứ 7/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. 

2. Trong đó có 1 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có 
thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
3 tập thể, 4 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; hơn 1.500 tập thể, cá 
nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 316 lượt tập thể, hơn 1.228 lượt cá nhân 
được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. 
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sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo 
đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở 
chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đầu nhiệm 
kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 677 tổ chức đảng, 
1.216 đảng viên; giám sát 245 tổ chức đảng, 555 đảng viên; thi hành kỷ luật 
đối với 6 tổ chức đảng, 345 đảng viên.  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là 
người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần thực hiện tốt 
những giải pháp sau: 

Một là, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm 
chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện 
pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.  

Hai là, các tổ chức đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng 
kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, phát huy 
dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi 
mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của 
Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm 
của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động nêu 
gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác 
phong công tác; xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả 
phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở.  

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng 
đầu ở các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn được những 
vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị 
để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho 
từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả. 
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 Bốn là, tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; những mô hình 
hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tấm gương của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  
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LAN TỎA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÁN BỘ,  

ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền 
thống văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa thế giới, vận dụng và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt 
Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển, tỏa sáng cùng với quá 
trình đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam, để lại những giá 
trị lâu bền đối với kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam và thế giới. Tư 
tưởng cũng như hoạt động thực tiễn của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi 
đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, 
phát triển và bảo vệ Tổ quốc.  

 Việc 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”, là 
một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 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 cán bộ, đảng viên cả 
nước nói chung, Đồng Nai nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hội nhập sâu rộng thế 
giới trong thế kỷ XXI.  

Qua 5 năm (2016 - 2020), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở thành 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết các tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng. 
Công tác cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường; từng bước ngăn chặn được 
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sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả 
nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào 
việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa X và 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

Để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong hệ thống chính trị tỉnh và 
toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức, 
triển khai nhiều giải pháp thiết thực:  

1. Việc đăng ký cam kết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn 
đấu của đa số cán bộ, đảng viên đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của Trung ương, của Tỉnh ủy, phù hợp hơn với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên; trong đó, 
nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc 
định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm 
bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, giúp cho 
việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời 
sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh, 
thực sự vì dân. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, 
đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở 
mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.    

2. Công tác tuyên truyền nội dung, kết quả học tập và làm theo Bác, các 
mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “Người tốt, việc tốt” được lan tỏa rộng 
rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Cùng với việc tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả, ngày 
càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn 
kết với các phong trào thi đua yêu nước; xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên 
gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể và cá nhân 
điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực, trong các 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác biểu dương, khen 
thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm.  

Nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi gương điển hình tiên tiến trong học tập và 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, 
Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Tạp chí Văn nghệ 
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Đồng Nai tăng cường chuyên trang, chuyên mục, phát sóng vào giờ vàng, 
đăng tải, tuyên truyền các bài viết, phóng sự về gương “Người tốt, việc tốt”; 
những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.  

Đến nay, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng được 
137 mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo Bác như: Mô hình 
“Làm hết việc không hết giờ”, “Nụ cười công sở”, “Chung tay cải cách thủ tục 
hành chính” của các đơn vị, cơ quan hành chính; Mô hình “Chuyển hóa địa bàn 
phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội”, “Xây dựng phong cách người Công 
an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Bếp ăn từ thiện”, tổ 
chức quyên góp trong lực lượng xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nâng bước em đến 
trường” của các lực lượng vũ trang; Mô hình “Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng”, “Tổ nhóm tiết kiệm”, “Thắp sáng ngõ hẻm”, “Nhà tình bạn”, “Nhà 
nhân ái”... của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.  

Các mô hình của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và 
làm theo Bác đã góp phần rất quan trọng đối với kết quả xây dựng nông 
thôn mới (100% xã đạt chuẩn) với 121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cải 
cách thủ tục hành chính, mức độ đánh giá hài lòng của người dân tăng lên rõ 
rệt, năm sau cao hơn năm trước, thực sự là chính quyền liêm chính, kiến 
tạo, của dân, do dân, vì dân.  

Để kịp thời động viên, khích lệ, lan tỏa gương điển hình tập thể, cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua (2016 - 2020), Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 657 
tập thể, cá nhân; các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã khen thưởng cho 
13.976 tập thể, cá nhân “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong học 
tập và làm theo Bác1. Qua đó, đã lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả 

__________ 
1. Trong đó, nhiều gương điển hình đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác 

như: ông Lê Văn Một - Hội viên Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu với mô hình trồng 
bưởi chuyên canh đạt thu nhập khoảng 1,5 tỉ đồng/năm; em Lê Phạm Trọng Đạt - Học sinh lớp 611 
Trường Trung học cơ sở Long An, xã Long An, huyện Long Thành với “hành động đẹp khai thông 
các cống thoát nước vào lúc trời mưa”; Trung tâm Y tế huyện Long Thành thực hiện đền ơn đáp 
nghĩa, thiện nguyện với tổng số tiền 57.000.000 đồng/năm; tập thể Bếp ăn tình thương, khu phố 
Cẩm Tân, thành phố Long Khánh phục vụ miễn phí 800 suất ăn/tháng (khoảng 10 triệu 
đồng/tháng) cho những người có hoàn cảnh khó khăn. 
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của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW ở cơ quan, địa phương, đơn vị; nhân rộng những tấm gương tiêu 
biểu, có ý nghĩa xã hội, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách 
nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tích cực xây dựng xã hội trên địa bàn 
tỉnh ngày một tốt đẹp hơn.  

Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm Chương trình 7 - “Người tốt, việc tốt” của 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội. Những gương “Người tốt, việc tốt” đa dạng về 
thành phần xã hội, độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp... được tuyên dương từ cấp 
cơ sở đến cấp tỉnh hằng năm và đã biên soạn 4.000 cuốn kỷ yếu “Gương sáng 
đời thường”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức 
sinh hoạt tổ nhân dân, sinh hoạt các hội, đoàn thể chính trị - xã hội hằng 
tháng, hằng quý nhằm kịp thời biểu dương, nhân rộng gương “Người tốt, 
việc tốt”, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội.  

Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, 
hội viên gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của 
Trung ương, của Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh, hoàn thành tốt các mục 
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI 
nhiệm kỳ (2020 - 2025) và Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới cần thực 
hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:   

Trước hết, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, 
tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá, những việc nổi 
cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên và người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ 
chức xử lý, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất rõ 
nét trong thời gian tới.  
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Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với trách nhiệm nêu gương trong việc 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của 
Tỉnh ủy, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung 
ương về công tác tổ chức, cán bộ; quy định của Trung ương, của tỉnh về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ tỉnh 
và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ra sức làm 
theo với tinh thần tự giác, thường xuyên và ý thức trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, 
hội viên, sinh viên, học sinh... Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, 
tuyên truyền trên báo đài và mạng xã hội nhằm đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động 
trong và ngoài nước. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ 
quan báo, đài để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc... nhằm 
tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện, kết quả việc học tập và làm 
theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan báo đài của tỉnh và địa phương 
cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về 
“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.   

Thứ tư, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phát 
hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tuyên truyền 
và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng. Chú trọng hình thức biểu dương, khen thưởng đột xuất 
đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với 
phương châm “lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.  

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW gắn với trách nhiệm nêu gương, tự phê bình và phê bình 
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Chủ 
động nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để 
triển khai thực hiện trên diện rộng việc học tập và làm theo Bác; đồng thời, 
kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc thiếu tu dưỡng rèn luyện, 
hoặc thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
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Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối 
với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nói và làm trái quan điểm, đường lối, 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
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KINH NGHIỆM TỪ VIỆC XÂY DỰNG VÀ 
 LAN TỎA NHỮNG MÔ HÌNH HAY TRONG HỌC TẬP  

VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
TẠI ĐỒNG THÁP 

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý 
nghĩa lớn đối với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Ở Đồng Tháp, 
việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nhiệm vụ chính trị đã tạo 
nên sự chuyển biến lớn, tác động toàn diện ở Đồng Tháp.  

Một trong những kết quả nổi bật trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW 
tại Đồng Tháp là xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, điển hình 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rút 
ra những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn việc tổ chức xây dựng, nhân 
rộng các mô hình là chìa khóa để triển khai việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Năm năm qua, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát 
động các phong trào thi đua xây dựng các mô hình gắn với nội dung chuyên 
đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông 
qua những việc làm, hoạt động cụ thể, trên 140 mô hình hay, cách làm sáng 
tạo của tập thể và cá nhân xuất hiện và lan tỏa trên nhiều lĩnh vực: xây 
dựng Đảng, chính quyền, sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, khuyến học, 
khuyến tài, cải cách hành chính, an ninh trật tự, tiết kiệm, từ những tổ chức 
đảng đến các đơn vị chính quyền, hành chính sự nghiệp, các đoàn thể, cơ 
quan, đơn vị, tôn giáo, thầy - cô giáo và học sinh... thể hiện bằng những việc 
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làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa được tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng trong 
cộng đồng1. 

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã góp 
phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, an sinh xã hội tại địa 
phương, đơn vị. Thực tiễn triển khai xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô 
hình điển hình để lại những bài học, những kinh nghiệm quý. Có thể ghi 
nhận những điểm sau: 

1. Các mô hình, các phong trào “từ” dân và “trở về” với dân  

Phát huy sức dân là bài học quý giá từ thực tiễn tỉnh Đồng Tháp, nhất là 
trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn 
với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, 
trật tự 8 xã biên giới”... thực hiện cơ chế người dân tự nguyện đóng góp tiền, 
ngày công lao động để tu sửa, làm mới, bêtông hóa đường nông thôn, kiên cố 
hóa kênh mương nội đồng. Xây dựng các công trình nông thôn gắn với nhu 
cầu sản xuất, dân sinh từ ý nguyện của người dân theo phương châm “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.  

2. Vun đắp ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên  

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đồng Tháp - “Đất sen hồng”, 
cán bộ, lãnh đạo các cấp trong tỉnh luôn quán triệt quan điểm “lấy dân làm 
gốc”, phát huy mạnh mẽ dân chủ trong nhân dân, tính “tự lực - chăm chỉ - 
hợp tác”, sức mạnh là ở lòng dân, nhân dân là chủ thể của sự nghiệp đổi mới, 
mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của 
người dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

__________ 
1. Tiêu biểu là: Mô hình: “Hiến máu nhân đạo”; “Địa chỉ nhân đạo”; “Cấp nhà tình 

thương”, “Xe chuyển bệnh”; “Bếp ăn tình thương”; Quỹ khuyến học “Nguyễn Sinh Sắc”, “Con 
nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”; “Thanh niên làm theo lời Bác”; “Mỗi chi 
hội giúp ít nhất 1 hộ hội viên nghèo”; “Ngày thứ bảy vì dân”; “Tiếp nhận và trả kết quả tại 
nhà dân”; “Bưu điện văn hóa kết hợp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”; “Diễn đàn Công an 
toàn tỉnh lắng nghe ý kiến của nhân dân”; chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Gương sáng 
hiếu học”; thực hiện hiệu quả Tổng đài 1022 của Công an tỉnh để tiếp nhận, giải đáp những 
ý kiến phản ánh của nhân dân... 
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“việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức 
tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”1 đã gieo 
mầm các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp thay đổi phong cách lãnh đạo 
gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân qua các 
hình thức cụ thể: số điện thoại đường dây nóng, phát huy vai trò của đại 
biểu dân cử trong việc tiếp xúc cử tri, chương trình đồng hành cùng nhân 
dân; “Ngày thứ Sáu nghe dân nói”, mục phản hồi thông tin báo chí trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh, “Xuống phố về làng”...  

3. Công khai, minh bạch chỉ dấu niềm tin - nền tảng của phong trào 

Việc công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ cho người dân biết đã tạo 
được niềm tin của nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân phát huy trí tuệ sáng 
tạo trong bàn bạc, quyết định, tự tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm; 
định hướng cho nhân dân xây dựng quy chế hoạt động cụ thể từng tổ chức, mô 
hình sát với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, không rập khuôn, áp đặt. 

4. Kịp thời kích hoạt các mô hình 

Xác định công tác tuyên truyền, giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu 
quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai, thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm định 
hướng các cơ quan báo, đài và ban tuyên giáo các cấp xây dựng chuyên 
trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng mô hình hay, cách 
làm sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt” với phương châm “lấy tích cực đẩy 
lùi tiêu cực”, chú trọng nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục 
thông tin, tuyên truyền về điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, 
về “Hương sen Đồng Tháp”. 

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đồng Tháp 
đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, 
mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ trong nhận thức và hành động. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo 
xuất hiện qua các phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên tất cả 
lĩnh vực của đời sống xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực 
hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.65. 
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quảng bá hình ảnh “Đồng Tháp sen hồng”; xây dựng chính quyền thân thiện 
với người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) mà Đồng Tháp nhiều năm liền nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành 
phố trong cả nước. 
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LỰA CHỌN, XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỘT PHÁ:  
ĐIỂM SÁNG TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

TỈNH ỦY GIA LAI 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tư tưởng, 
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nguồn động lực để nhân dân tỉnh Gia 
Lai nói riêng và nhân dân cả nước nói chung phát huy tinh thần đoàn kết, 
lòng yêu nước, tinh thần dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai 
đoạn hiện nay. 

Để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là ngọn đuốc soi đường 
cho thế hệ mai sau, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo luôn xác định lấy việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là việc làm 
thường xuyên, quan trọng, cấp thiết, để thống nhất nhận thức, hành động của 
toàn Đảng, toàn dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh - quốc phòng.  

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
nhằm tiếp nối kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Người trong những giai đoạn trước, phát huy thành quả để xây dựng và phát 
triển đất nước trong tình hình mới. 

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc quán 
triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh, tới 
từng đảng viên và quần chúng nhân dân, đạt nhiều kết quả nổi bật. Một 
trong những điểm sáng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Tỉnh ủy Gia Lai chính là việc gắn các nội dung triển khai học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các khâu đột 
phá, nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn tỉnh. 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành đồng bộ các văn 
bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tập trung 
vào các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, gắn thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo bổ sung kịp thời các nội dung, nhiệm 
vụ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực 
hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm 
chính trị cao, đảm bảo vừa bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, vừa 
có sự cụ thể hóa gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 4 nội dung 
đột phá của cả nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, 
nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, với 4 nội dung trọng tâm: (1) Đổi mới phương thức, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất 
lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn 
chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, 
đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; (2) Tăng cường giáo dục chính trị, 
tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ và củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng 
gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với 
làm”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; 
(3) Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trọng tâm 
là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong 
công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm 
ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt 
điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; 
(4) Phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, căn cứ vào nội dung chuyên đề 
hằng năm để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó gắn với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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 để xác 
định các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện.  
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Nhiều cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định được các khâu đột 
phá gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Thị xã An Khê, năm 2017, xác định nội dung tăng cường giáo dục chính trị 
tư tưởng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và 
đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt 
động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thị xã đến cơ sở có phẩm chất đạo 
đức, tích cực “Nâng cao đạo đức cách mạnh, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... 

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm hằng 
năm, đặc biệt năm 2020 xác định 3 khâu đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ về 
huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật nâng cao nhận 
thức của đội ngũ cán bộ, chủ trì các cấp, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí 
quyết tâm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chấp hành kỷ luật...  

Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các khâu giải quyết các khâu đột phá như: Tăng cường thực 
hành quyền công tố, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội 
phạm và người phạm tội; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt chế độ công vụ; công chức; chế độ kiểm tra, 
thanh tra trong ngành... Từ việc quyết tâm thực hiện tốt các khâu đột phá 
của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh 
vững mạnh1, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, 
an ninh, quốc phòng2. 

__________ 
 1. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 67,67%, tỷ lệ kết 

nạp đảng viên mới hằng năm trên tổng số đảng viên đạt 5,17%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. 

2. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83% 
(vượt chỉ tiêu) thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần 
so với năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến năm 2020 tỷ trọng nông, lâm 
nghiệp, thủy sản chiếm 36,75%, giảm 3,29% so với đầu nhiệm kỳ, công nghiệp - xây dựng 
chiếm 28,74%, tăng 1,97% so với đầu nhiệm kỳ; dịch vụ chiếm 34,51%, tăng 1,32% so với 
đầu nhiệm kỳ; chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh đạt 65,34 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành, 
tăng 17 bậc so với năm 2015; giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển; mạng lưới y tế, đặc biệt 
là y tế cơ sở được củng cố; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% 
năm 2015 xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu 
số từ 40,1% còn dưới 6,25%, không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo... 
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Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy xác định hai nội dung đột phá là: (1) Đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao 
chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. (2) Tăng 
cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; cán bộ, công chức, viên 
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.  

Việc lựa chọn đúng những vấn đề cấp thiết qua các khâu đột phá để thực 
hiện trong từng năm đã tạo xung lực mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và 
nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng 
phục vụ nhân dân; vừa góp phần tăng thêm niềm tin, sự hài lòng của nhân 
dân đối với hoạt động của chính quyền các cấp, cũng như giải quyết kịp thời 
những khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, đem lại những kết quả 
thiết thực trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, 
an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.  

Chuyển biến rõ nét còn được thể hiện ở những kết quả đáng khích lệ 
trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công 
chức, viên chức quan tâm hơn đến việc đổi mới lề lối làm việc, xây dựng 
phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng dân; đẩy mạnh 
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gắn với thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn 
thời gian nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch... 
qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh qua từng 
năm. Chỉ số PCI của tỉnh tăng 14 bậc, từ vị trí 47/63 năm 2015 lên vị trí 
33/63 vào cuối năm 2018; năm 2019 chỉ số PCI của tỉnh Gia Lai xếp thứ 30 
toàn quốc, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên (sau Lâm Đồng) với 65,34 
điểm, tăng 3 bậc so với năm 2018. 

Với những điểm sáng và kết quả có được trong việc triển khai học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua gắn với việc 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thời gian tới, với tinh thần đoàn 
kết, đồng thuận, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện ngày càng 
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hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu vào 
đời sống tinh thần của xã hội, tác động vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi 
được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sự lan tỏa trong 
xã hội, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
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TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  
GẮN VỚI THỰC HIỆN 8 LỜI BÁC HỒ CĂN DẶN ĐẢNG BỘ  

VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH HÀ GIANG 

TỈNH ỦY HÀ GIANG 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người thầy vĩ đại 
của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong 
trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Người 
đã để lại sự nghiệp vĩ đại về tư tưởng, đạo đức, tác phong cao quý, đó là tài 
sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng và dân tộc ta, đồng thời là kim chỉ 
nam và nguồn cổ vũ to lớn để Đảng ta, dân tộc ta tiến lên giành thắng lợi 
trong sự nghiệp thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực 
hiện đường lối đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”.  

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Qua 5 năm triển khai thực hiện gắn với 8 điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận. 

Hằng năm, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc 
những nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ 
thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm, chuyên đề toàn khóa; chỉ đạo 
việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân trong 
việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII, 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, 
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ 
chức đảng, của cán bộ, đảng viên.  
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Để tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác, công tác tuyên 
truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, như: Tổ 
chức học tập các chuyên đề theo hình thức trực tuyến, kết hợp lồng ghép nội 
dung trong các hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp của tỉnh và ghi hình các chuyên đề, in đĩa DVD gửi các huyện ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc làm tài liệu tuyên truyền; đưa vào chương 
trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt 
chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành 
đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác, về những gương điển 
hình tiên tiến; cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật 
viết về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, công tác biên tập, phát hành cuốn sách Gương 
người tốt, việc tốt được triển khai tích cực. Từ năm 2016 - 2020, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành 3 cuốn sách Gương người tốt, việc tốt trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tập 4, 5, 6) với 
4.500 cuốn, phát hành đến các chi, đảng bộ cơ sở. Phối hợp với Đảng ủy Công 
an tỉnh biên soạn, xuất bản cuốn sách Gương điển hình trong phong trào bảo 
vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh còn được lồng ghép với việc phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực vùng cao, biên 
giới. Tuyên truyền tại các phiên chợ, tuyên truyền thông qua hệ thống báo 
cáo viên và tuyên truyền viên, các phương tiện thông tin đại chúng, các 
phong trào thi đua, đưa vào giảng dạy trong các trường học... Nổi bật như: 
Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang với chuyên 
mục “Kể chuyện về Bác”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; Tỉnh đoàn Hà Giang với chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, 
mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thanh niên Hà Giang làm theo lời Bác”, 
Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Bản tin thông báo 
nội bộ của ban tuyên giáo các cấp, trung tâm văn hóa - thông tin và du lịch 
huyện, thành phố tích cực đăng tải/phát sóng các tin, bài, phóng sự phản 
ánh hoạt động, giới thiệu các gương điển hình, các mô hình, cách làm hay 
của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị. Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm chủ đề 
“Chủ tịch Hồ Chí Minh - thân thế và sự nghiệp”; Trường Chính trị tỉnh 
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tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến 
phức tạp, để đẩy mạnh tuyên truyền về chuyên đề năm 2020, các huyện ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã có nhiều cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả 
việc nghiên cứu, học tập chuyên đề như: Huyện Bắc Mê, Đồng Văn biên tập nội 
dung chuyên đề đăng tải trên bản tin thông báo nội bộ của huyện; huyện Xín 
Mần đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, xã; huyện Mèo Vạc phát 
thanh trên hệ thống truyền thanh của huyện; Công an tỉnh Hà Giang đẩy 
mạnh cung cấp các tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ... 

Cùng với đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai 
thực hiện nghiêm việc gắn kết chặt chẽ nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó phát huy 
tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong cách, tác 
phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường khối đại 
đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đề cao trách nhiệm nêu 
gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột 
xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến 
nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 
hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình 
trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân 
trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 09-CT/TU về đổi mới phong cách, lề lối 
làm việc; Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường giám sát thực hiện “Nói đi đôi 
với làm”; Quy định số 16-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 
trong hệ thống chính trị của tỉnh; ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng 
viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; đồng thời Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang. Qua đó, mỗi cán bộ, 
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đảng viên đã tích cực đổi mới lề lối, phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vì nhân dân phục vụ. 
Ngoài ra, thành phố Hà Giang tiếp tục duy trì hiệu quả diễn đàn “Chiều thứ 
sáu nghe dân nói”; Công an tỉnh Hà Giang tổ chức diễn đàn “Công an lắng 
nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”; huyện Quản Bạ với diễn đàn “Nghe dân 
nói, nói dân nghe” và hội nghị “Đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với cơ sở 
và cử tri các cấp”,...  

Thông qua việc tuyên truyền, vận động, nêu gương về học tập và làm 
theo Bác, toàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm hay, 
tiêu biểu trong các lĩnh vực như: cải cách hành chính (mô hình cắt giảm thời 
gian giải quyết các thủ tục hành chính trung tâm Hành chính công các cấp 
đã thực hiện); mô hình “Đối thoại trực tiếp với nhân dân” (huyện Yên Minh); 
mô hình hỗ trợ người dân xoá đói, giảm nghèo (thành phố Hà Giang với mô 
hình Nhóm tín dụng tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ nghèo, khó khăn vay vốn phát 
triển kinh tế gia đình); mô hình phát triển kinh tế - xã hội (huyện Quản Bạ 
với nhân giống và sản xuất cây dược liệu Đương quy; huyện Bắc Mê với mô 
hình nuôi ong lấy mật, nuôi trâu, bò nhốt); mô hình thanh niên khởi nghiệp; 
mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; mô hình “Tích hợp bộ tài liệu Bác Hồ và 
những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong các hoạt động 
giáo dục ngoài giờ, sinh hoạt Đoàn, Đội”; mô hình “Dân vận khéo” vận động 
nhân dân hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, kéo đường lưới điện...; 
đặc biệt là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công, 
cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới trên địa bàn tỉnh1. 

 Trong 5 năm, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua thực hiện 8 lời 
Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang được khen 
thưởng ở các cấp2 tiêu biểu như: Thành ủy Hà Giang, huyện Bắc Quang, 

__________ 
1. Tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 3.336 nhà cho hộ gia đình người có công, cựu 

chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới được triển khai xây dựng nhà ở với mức hỗ trợ bằng 
tiền 60 triệu đồng/hộ để mua vật liệu và nhân lực hỗ trợ trực tiếp của các đoàn thể, lực 
lượng vũ trang, người dân trong thôn, xóm quy ra ngày công ước tính trên 200 tỉ đồng.  

2. Cụ thể: Có 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng. Cấp tỉnh có 114 tập thể và hộ gia 
đình, 108 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; ở cấp huyện và 
tương đương, đã biểu dương, khen thưởng cho hơn 2.000 tập thể và cá nhân, hộ gia đình. 
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Vị Xuyên, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê, Đảng ủy Công an tỉnh... Qua đó đã 
từng bước nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 8 lời Bác Hồ căn dặn 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang một cách hiệu quả, thiết thực. 
Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về giá 
trị nhân văn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác rèn 
luyện, tu dưỡng học tập và làm theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 
góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.  

Từ một tỉnh đặc biệt khó khăn, đến nay Hà Giang đã có nhiều đổi mới: 
Kinh tế - xã hội phát triển; cơ sở kết cấu hạ tầng được quan tâm chú trọng; 
trình độ dân trí của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an 
ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng... chất lượng cuộc sống 
của đại bộ phận đồng bào các dân tộc Hà Giang được cải thiện (tỷ lệ hộ 
nghèo giảm bình quân 4,22%/năm, từ 43,65% năm 2015 xuống còn 22,53% 
năm 2020).  

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều 
sâu, thiết thực, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện mang tính 
thường xuyên, liên tục. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII 
của Đảng sẽ là tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang 
tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các nhiệm vụ 
đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
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ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM 

TỈNH ỦY HÀ NAM 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 
chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng nhằm xây dựng nền tảng tư 
tưởng, giá trị đạo đức tốt đẹp, bền vững trong xã hội. Ngày 15/5/2016, Bộ 
Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh 
Hà Nam có sự đổi mới, quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, 
xác định rõ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là 
một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm góp phần xây dựng 
Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy hoàn 
thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ 
thị số 05-CT/TW và triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy là cơ quan thường trực giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, 
đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở các đảng bộ trực thuộc.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã chủ động, tích cực tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội 
dung Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính 
trị của địa phương; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII1.  

__________ 
1. Từ tháng 6/2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 kế hoạch, 6 quyết 

định; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 1 kế hoạch, 4 hướng dẫn, 2 quyết định và nhiều 
văn bản khác về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn khóa, hằng năm 
và đột xuất.  
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Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, đã đạt được 
những kết quả nổi bật sau:  

1. Việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề và đăng ký làm theo 
Bác hằng năm được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu 
quả từ tỉnh đến cơ sở, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức tốt 5 đợt quán triệt, học tập chuyên đề 
bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn1. Trong đó, 
hình thức học tập qua truyền hình trực tiếp được cán bộ, đảng viên và nhân 
dân đồng tình, đánh giá cao, vừa đảm bảo chất lượng về nội dung, vừa tiết 
kiệm thời gian và mở rộng được thành phần học tập. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên 
tham gia các đợt quán triệt, học tập đạt cao (bình quân trên 96%).  

Sau học tập chuyên đề, 100% các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo 
luận, hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, 
người lao động đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề của năm và 
chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018, việc đăng ký làm theo Bác được 
lồng vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân (thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), trong đó đăng ký rõ nội dung, việc làm theo 
Bác, thời gian và giải pháp thực hiện. Định kỳ hằng quý và cuối năm báo cáo kết 
quả thực hiện với chi bộ, cơ quan để xem xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán 
bộ, công chức. Kết quả thực hiện việc làm theo là một trong những tiêu chí xếp 
loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. 

2. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “học tập và làm 
theo Bác” đã và đang được triển khai sôi nổi, hiệu quả, góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, cơ quan, đơn vị  

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo 

__________ 
1. Năm 2016 tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa bằng hình thức truyền hình trực tiếp 

từ tỉnh đến cơ sở, mời báo cáo viên Trung ương về truyền đạt; các năm 2017, 2018: tổ chức 
học tập tại chi bộ do đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp truyền đạt; các năm 
2019, 2020: kết hợp học trực tuyến và truyền hình trực tiếp từ điểm cầu của tỉnh đến cơ sở. 
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tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ năm 2017 đến nay, toàn 
tỉnh đã triển khai trên 1.000 mô hình (trong đó có 3 mô hình cấp tỉnh, 185 
mô hình cấp huyện, hơn 700 mô hình cấp cơ sở). Nhiều mô hình có hiệu 
quả đã và đang được triển khai nhân rộng, như: mô hình “Ngày thứ Bảy 
với dân”; “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”; 
“Cùng em đến trường”; “Con đường hoa nghĩa tình”; “Xây dựng tuyến phố 
văn minh đô thị”, v.v.. 

3. Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các điển hình 
tiên tiến được triển khai sâu rộng, hiệu quả bằng nhiều hình thức, 
tạo sự lan tỏa trong xã hội 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung phong phú, hình 
thức sinh động, hiệu quả như: thông qua các hội nghị báo cáo viên, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tọa đàm, hội diễn, các cuộc thi tìm 
hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh1... Nổi bật là cuộc thi 
viết “Những tấm gương làm theo Bác” do Tỉnh ủy phát động năm 2016 đã 
thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, với trên 
52 nghìn bài dự thi. Thông qua cuộc thi, nhiều tấm gương học và làm theo 
Bác đã được phát hiện, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của tỉnh và của Trung ương.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng năm biên soạn đề cương chuyên đề làm tài 
liệu học tập và tuyên truyền; duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người tốt - việc tốt” trên Bản tin 
Thông báo nội bộ2.  

Thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan báo chí của 
tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tích cực tuyên truyền về Chỉ thị 

__________ 
1. Hội diễn “Cán bộ chiến sĩ công an làm theo lời Bác”; nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ”; thi viết tìm hiểu về Chỉ thị 
số 05-CT/TW, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. 

2. Năm 2017 đã biên soạn và phát hành hơn 17 nghìn cuốn Di chúc và những lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, báo 
cáo viên các cấp; năm 2020 phối hợp với Báo Hà Nam biên soạn và phát hành cuốn sách 
Người tốt - việc tốt nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX và kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam. 
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số 05-CT/TW, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người 
tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác 
phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ năm 2016 đến nay, Hà Nam 
đã có 1 tập thể và 3 cá nhân đạt giải sáng tác và quảng bá, được Ban Tuyên 
giáo Trung ương khen thưởng. 

Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và 
làm theo Bác được các cấp ủy đảng chú trọng quan tâm bằng nhiều hình 
thức: ghi sổ vàng “người tốt - việc tốt”; tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng; tổ chức lễ báo công dâng Bác; 
giao lưu với các điển hình tiêu biểu1... Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà 
Nam gắn với biểu dương, khen thưởng 60 điển hình tiêu biểu trong cuộc 
vận động học tập và làm theo Bác tại Khu Di tích Lịch sử Cát Tường - nơi 
Bác Hồ về thăm và động viên nhân dân chống hạn, được truyền hình trực 
tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân.  

4. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tự 
phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

 Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng, nhất là trong đợt 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm. Từ đó 
công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn, dần 
khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đa số tập thể, cá 
nhân đã thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được 
chỉ ra trước đó. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện 
và hành động, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nêu 
cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng; 

__________ 

1. Trong 5 năm, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, 80 tập thể, 138 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; 159 tập thể, 379 cá nhân 
được khen thưởng cấp huyện; 261 tập thể và 802 cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở. Có 1 cá 
nhân được mời tham dự giao lưu điển hình khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương 
và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. 
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kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; công 
tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan và bảo đảm 
chất lượng.  

5. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và việc xây dựng, thực hiện chuẩn 
mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ở từng địa phương, cơ 
quan, đơn vị 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai 
thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị1. Các cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quan tâm rà soát, xây 
dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
rèn luyện, thực hiện làm theo. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã chủ động xây 
dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, định kỳ 
báo cáo để chi bộ, cấp ủy nơi công tác giúp đỡ, giám sát. Thực hiện trách 
nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải 
quyết công việc được nâng cao, triển khai có hiệu quả công tác tiếp dân gắn 
với công tác dân vận của chính quyền, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, đề nghị của nhân dân; hạn chế tình trạng đơn, thư vượt cấp; hoạt 
động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường; sự 
công khai, dân chủ, cầu thị, tôn trọng nhân dân, nêu gương trong công việc, 
“nói đi đôi với làm” được đề cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào 
sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. 

__________ 
1. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, 
ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính 
trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 
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6. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
chương trình giáo dục lý luận chính trị; giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. 

Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, 
thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung bài giảng về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào 
các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 
cho học viên các lớp: trung cấp lý luận chính trị, đảng viên mới, bồi dưỡng 
chính trị hè cho giáo viên, tập huấn cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính 
trị - xã hội... 

Hệ thống các trường học trong tỉnh chú trọng đưa nội dung học tập và 
làm theo Bác thông qua bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối 
sống dành cho học sinh vào chương trình giảng dạy, lồng ghép trong các môn 
học: đạo đức, giáo dục công dân, lịch sử, văn học... Tổ chức phong trào “Thiếu 
nhi Hà Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” thu hút đông đảo học sinh trung 
học cơ sở tham gia. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp chú trọng giáo dục tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục truyền 
thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào, diễn 
đàn thiết thực, bổ ích như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ 
sáng tạo”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... Các cấp bộ 
đoàn trong tỉnh đã đăng ký và triển khai được 1.056 công trình, phần việc 
thanh niên làm theo Bác; qua đó tập hợp, đoàn kết và giáo dục phẩm chất, 
đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.  

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực 
hiện được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được 
các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy đảng, ủy 
ban kiểm tra các cấp đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. 
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Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2020, cấp tỉnh, huyện và tương đương đã tổ 
chức 38 cuộc kiểm tra, giám sát. Năm 2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính 
trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã đánh giá cao việc 
quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đạt kết 
quả thiết thực. 

Công tác giao ban, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo định 
kỳ hằng quý, 6 tháng, một năm được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc 
bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua kiểm tra, giám sát, sơ kết, kịp thời nắm 
bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời tìm giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức 
thực hiện; chỉ ra những yếu kém để các đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành 
việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, 
của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, 
tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất 
là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có 
chuyển biến tích cực. Kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng 
văn hóa công sở, cải cách hành chính, nếp sống văn minh, thúc đẩy các 
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội... thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 
 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, GIẢI QUYẾT  
CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

THÀNH ỦY HÀ NỘI 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 
03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội đã ban 
hành Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 1/9/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai trong 
toàn Đảng bộ Thành phố, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 
lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng 
bộ Thành phố, trọng tâm là các chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 
nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và thực hiện chủ đề công tác hằng năm 
của Thành phố Hà Nội.  

Trong 5 năm qua, Thành ủy đã chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Chỉ 
thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ 
đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình công tác 
hằng năm của các cấp ủy, chính quyền, các chương trình công tác của 
Thành phố khóa XVI; kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiên 
cứu xây dựng, triển khai các đề tài, đề án, quy chế, quy định, nghị quyết, 
chỉ thị trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; nhiều nội dung đã góp 
phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua, tạo chuyển 
biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, được Trung ương đánh 
giá, nhân rộng mô hình. 
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Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với giải quyết các vấn đề 
bức xúc, thực hiện thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ công tác của Đảng 
bộ Thành phố Hà Nội thể hiện trên một số điểm nổi bật sau: 

1. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07-
CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 
2016 - 2020, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội triển khai thực hiện, chú trọng vào các giải pháp phòng 
ngừa, đẩy mạnh cải cách hành chính và phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; rà soát, hoàn thiện và 
công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, nhất là quy định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là giám sát thông qua Ban 
Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư ở cộng đồng, tăng cường minh 
bạch trong kê khai tài sản.  

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục 
chính trị tư tưởng, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm 
cao trong việc thực hiện. Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên 
giáo Thành ủy tiến hành khảo sát xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh 
việc phát hiện, xử lý tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt 
của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn 
vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 chuyên đề trong lĩnh vực phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác cải 
cách hành chính ở từng lĩnh vực, từng khâu công tác cho phù hợp với tình 
hình hiện nay.  

- Thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề tồn 
đọng, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp 
cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tham nhũng tiêu cực, vi phạm đạo đức, 
giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Công tác giải quyết đơn tố cáo tổ chức đảng 
và đảng viên được thực hiện đúng quy trình, quy định; việc giải quyết đơn 
khiếu nại kỷ luật đảng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng. 
Qua giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên cho thấy, việc xem xét thi 
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hành kỷ luật đảng viên cơ bản phản ánh đầy đủ, chính xác bản chất sai 
phạm của đảng viên.  

- Thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao 
tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức1. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn 
diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra 504 tổ chức đảng 
và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm2. Công tác kiểm tra, giám sát 
xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ; được thực hiện nghiêm túc, 
có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, 
dưới lạnh”; qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, phòng 
ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra3, góp phần tạo niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền Thành phố. 

- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị 
xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham 
nhũng và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. 
Tiếp tục đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong quản lý đầu tư một số dự án trọng điểm của Thành phố; 
tổ chức rà soát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết 
luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội 
phạm về tham nhũng...  

__________ 
1. Đã thành lập 130 đoàn, kiểm tra 839 tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức 

đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm 
vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy... 

2. Năm 2017, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm đối với 119 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Năm 2019, Ủy ban 
kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 138 tổ chức đảng và 392 đảng 
viên. Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra 
quận ủy, huyện ủy, thị ủy và tương đương kiểm tra 233 tổ chức đảng; ủy ban kiểm tra đảng 
ủy cơ sở kiểm tra 1.420 tổ chức đảng. 

3. Đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên; thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng. 
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- Thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản tăng cường các 
biện pháp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường phối hợp 
giữa các cơ quan nội chính đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xác 
minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng 
nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố. 

- Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy về “Xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải 
quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”.  

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các 
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước1, góp phần cùng doanh nghiệp duy 
trì ổn định, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn 
Thành phố. Gắn củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức với quy định chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị 
theo mô hình tổ chức mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiết giảm 
ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của thành phố; tiết giảm trong công 
tác thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; công tác thẩm định quyết toán 
ngân sách nhà nước; giảm hội họp không cần thiết, thực hiện chế độ giao 
ban trực tuyến, thực hành tiết kiệm. 

3. Thành ủy đã quán triệt, vận dụng triển khai thực hiện tốt các nghị 
quyết của Trung ương và thành phố về công tác dân vận2. Lãnh đạo thành 
phố đã có nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại như: Đồng chí Bí thư Thành ủy gặp 
mặt, đối thoại với đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, 

__________ 
1. Thực hiện củng cố sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy đảng bộ khối Doanh nghiệp, 

Du lịch, Công nghiệp; sắp xếp, chuyển giao, hạ cấp 4 đảng bộ Tổng công ty và 3 đảng bộ cơ 
quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, giảm từ 59 đảng bộ trực thuộc còn 50 đảng bộ 
trực thuộc Thành ủy. Sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị thuộc các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -  xã hội Thành phố. 

2. Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy 
chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, chú trọng công tác dân vận chính quyền, ban 
hành Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 về “Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố”.  
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với phụ nữ, đoàn viên, thanh thiếu niên, doanh nghiệp Thủ đô; đồng chí 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đối thoại với đại biểu Hội Nông dân 
Thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gặp gỡ, đối thoại 
với công nhân lao động Thủ đô. 100% các quận, huyện, thị ủy ban hành Kế 
hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại và triển khai rộng rãi tới Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; cấp xã có 
các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt 
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân trên địa 
bàn. Tại các hội nghị, cấp ủy, chính quyền tiếp thu những ý kiến đóng góp 
của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, 
giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề 
dân sinh bức xúc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội Thành phố những năm qua đã tích cực triển khai có hiệu quả việc giám 
sát và phản biện xã hội1. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan 
tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả2. 

4. Để xây dựng hoàn thiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức và 
người dân Thủ đô, Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội 
và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Ủy ban 
nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành 
phố Hà Nội”.  

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn Thủ đô đã 
góp phần chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Nội dung, phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi 
mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy 

__________ 
 1. Gần 20.000 cuộc giám sát, 5.650 hội nghị phản biện, 1.725 hội nghị đối thoại. 
2. Đến nay, tổng số mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng là 39.427 mô 

hình, trong đó có 20.820 mô hình của tập thể, 18.607 mô hình của cá nhân; có 10.272 mô 
hình của 5.333 tập thể và 4.939 cá nhân được công nhận, biểu dương và khen thưởng.  
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và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy. Các khâu đột phá được 
tích cực thực hiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh của Thủ 
đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan 
hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; phối hợp với các cơ quan Trung 
ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. 
Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước, khu 
vực và quốc tế. 
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ĐỔI MỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII 
VÀ CÁC QUY ĐỊNH NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  

TRƯỚC HẾT LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

Nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh triển khai 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” và các nghị quyết, quy định của Trung ương, 
của tỉnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là ảnh 
hưởng nặng nề, phức tạp của sự cố môi trường biển và đại dịch Covid-19. 
Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần 
đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; kiên trì, bình tĩnh khắc phục khó khăn; 
đồng thời tập trung chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quy định nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xem đây là giải pháp đột phá để củng 
cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ 
thống chính trị; khơi dậy sức sáng tạo, cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, 
nhân dân, để từng bước vượt qua thách thức, khó khăn.  

Với cách làm đồng bộ, thực chất, theo phương châm “trên trước, dưới 
sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, bám sát tình hình thực 
tiễn và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, việc 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được 
những kết quả quan trọng; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.  
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Hà Tĩnh lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong 
toàn tỉnh: 

1. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp: Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở 
từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, 
dễ nhớ, dễ thực hiện”. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và người đứng đầu các cấp 
thực hiện nghiêm các quy định nêu gương gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp 
loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời chỉ đạo xử lý 
nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo mỗi đơn vị lựa chọn 2 - 4 tập thể, 2 - 3 
cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 890-QĐi/TU về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban 
Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các 
cấp. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc 
biệt quan tâm. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng 
quy trình; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được tăng cường; 
công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 
xã hội đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia 
giám sát, phản biện xã hội. Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi 
mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân và của hệ 
thống chính trị là cơ sở, nền tảng để Hà Tĩnh bứt phá vươn lên hoàn thành 
các nhiệm vụ chính trị. 

Tổ chức tốt các diễn đàn: tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương 
của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới” gắn với các phong trào thi đua lập 
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước năm 2020, 
nhất là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác, 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm 
Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2020) và chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới 
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Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX... trong toàn tỉnh đã góp phần đẩy mạnh 
việc xây dựng phong cách, tác phong công tác và nêu cao vai trò của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua các diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành 
động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng đoàn kết nội bộ thể hiện tinh 
thần trách nhiệm cao gắn với chức tránh, nhiệm vụ được giao. 

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh tiên phong đi đầu trong cả nước về việc 
ban hành các văn bản chỉ đạo về siết chặt nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, giờ 
giấc làm việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trương sớm đi vào cuộc sống, 
được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

2. Thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Phát huy dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Hà Tĩnh đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
khóa XII; bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả1. Các đơn vị hành chính cấp xã 
sau sáp nhập đã sớm đi vào hoạt động ổn định, tạo được sự đồng thuận của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Phát huy tối đa dân chủ trong Đảng đối với công tác cán bộ, từ khâu quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, được thực hiện theo đúng 
quy trình theo nguyên tắc dân chủ, minh bạch... qua đó, góp phần giúp công 
tác đánh giá cán bộ toàn diện, khách quan, chính xác hơn, tạo niềm tin trong 
quần chúng nhân dân. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về 
công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới. 

Phát huy dân chủ, minh bạch trong thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; 
trong bàn bạc, xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 
Hằng tháng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
nhân dân, nhất là việc giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc, các kiến nghị 

__________ 
1. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, 

giảm 46 xã, toàn tỉnh hiện có 216 xã, giảm được hơn 2.000 cán bộ, tiết kiệm gần 50 tỉ đồng 
mỗi năm. 
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hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất 
vấn của hội đồng nhân dân các cấp. Những vấn đề, vụ việc bức xúc dư luận 
quan tâm được kịp thời chỉ đạo giải quyết; góp phần hạn chế đơn, thư, khiếu 
kiện vượt cấp, tình hình an ninh trật tự cơ bản đảm bảo. 

3. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hằng năm 
gắn với triển khai các phong trào thi đua, yêu nước; xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh trong tình hình mới; đấu tranh ngăn 
chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội.  

Để thực hiện có hiệu quả nội dung các chuyên đề hằng năm của Trung 
ương, Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nội dung chuyên đề sát với nhiệm vụ chính 
trị, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh1. Theo đó, cấp ủy các 
cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị...; lồng ghép thực hiện chuyên đề 
của Trung ương, chủ đề của tỉnh với các quy định liên quan; tích cực tham 
gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề “Đoàn kết, 
dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu”, “Đoàn 
kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ”... Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm 
nghèo, chăm lo đời sống nhân dân... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đã được cấp ủy các cấp xác định là nhiệm vụ thường xuyên. 

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 
hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; tập trung cao công tác “dân vận 
chính quyền”, từng bước khắc phục tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, xa dân, 
tiêu cực, gây mất uy tín với nhân dân. 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành 
sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong Đảng; đội ngũ cán bộ, 

__________ 
1. Năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; năm 2020: “Đoàn kết toàn 
dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 
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đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức đầy 
đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo 
những chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, 
phát huy tốt vai trò gương mẫu, tiên phong của lãnh đạo, quản lý, người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung lãnh 
đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả. Kết quả thực hiện Chỉ thị đã góp phần 
tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại và công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục 
vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, đơn vị.  

Học tập, làm theo tư tưởng của Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, nhiều cá 
nhân tiêu biểu; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, Hà Tĩnh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về triển 
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Nhất.  

Từ thực tiễn học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã 
lựa chọn, vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các địa 
bàn, với 273 tập thể, 631 cá nhân. Các mô hình hay, cách làm tốt đã tác 
động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có nhiều địa 
phương, đơn vị đã xác định nội dung đột phá, với những cách làm sáng tạo1, 
nhiều “tấm gương bình dị mà cao quý” đang hằng ngày gắn bó, lăn lộn với 
phong trào cơ sở, lan tỏa ở khắp các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; góp 
phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 
phòng - an ninh. 

__________ 
1. Thành phố Hà Tĩnh chọn đột phá trong cải cách hành chính; huyện Thạch Hà, thị xã 

Hồng Lĩnh thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với nhân dân để lắng 
nghe, xử lý các vấn đề dư luận quan tâm; huyện Đức Thọ triển khai sắp xếp, tinh giản bộ 
máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; huyện Nghi Xuân chọn đột phá về xây 
dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa... 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 414

Để đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Hà Tĩnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng 
tâm chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, coi trọng tính hiệu quả, 
thiết thực, cụ thể ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức 
học tập, nghiên cứu và thực hiện chuyên đề, chủ đề hằng năm cho cán bộ, 
đảng viên. Trong mọi hoạt động, phải luôn đặt lợi ích của nhân dân, của 
cộng đồng lên trên hết, trước hết, như lời Bác Hồ đã từng dạy: “việc gì có lợi 
cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”1. Chỉ 
đạo các địa phương, đơn vị, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, 
phương pháp trong thực hiện học tập và làm theo Bác.  

Thứ hai, tăng cường tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng. 
Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 
học tập và làm theo Bác; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế 
hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; kịp thời 
phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong 
nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng.  

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người 
ngày càng hiệu quả, xin đề xuất một số nội dung sau:  

- Việc nghiên cứu, soạn thảo các chuyên đề cần triển khai có trọng tâm, 
trọng điểm; phải tăng cường hướng dẫn việc thực hiện học tập, làm theo Bác 
theo nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn để tránh hình thức, thiếu 
hiệu quả.  

- Giới thiệu, cung cấp danh sách các chuyên gia đầu ngành, các báo cáo 
viên Trung ương chuyên sâu, am hiểu vấn đề để truyền đạt chuyên đề tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các tỉnh, thành phố trong cả 
nước; kịp thời tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên 
chuyên đề cho cơ sở.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.51.  
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- Tuyên truyền các gương điển hình trong toàn quốc và giới thiệu kinh 
nghiệm các đơn vị có cách làm hiệu quả để các địa phương học tập, làm theo. 
Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham 
nhũng, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà còn là 
yêu cầu cơ bản, lâu dài để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy 
truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để 
xây dựng Đảng; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội để tiếp tục thực 
hiện lời Bác dạy: Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên. 
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TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HỌC TẬP 
 VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - 

KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG  
VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 

TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính 
trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nêu rõ: Việc đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung 
quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, 
phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu. 

1. Một số kinh nghiệm tổ chức, triển khai từ thực tiễn Hải Dương 

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sớm đưa tỉnh Hải Dương cơ bản trở 
thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU về thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. 
Kế hoạch nêu rõ 8 nhóm công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  417

số 05-CT/TW trong đó nêu rõ yêu cầu việc tổ chức học tập chuyên đề “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt 
chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Thực hiện yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hằng năm chủ động hướng dẫn việc 
học tập chuyên đề trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời, biên soạn, cấp phát 
miễn phí tài liệu học tập chuyên đề tới các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh. 

- Về nội dung, cách thức và thời gian học tập toàn khóa: Toàn Đảng bộ 
tỉnh Hải Dương học tập các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
Trung ương. Cách thức học tập do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn 
nhưng có sự vận dụng phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Thời 
gian: Quý IV/2016 tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 
2017; tháng 12 hằng năm học tập chuyên đề của năm sau; từ tháng 01/2017 
tiếp tục học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ chia theo quý. 

- Về tài liệu: Tài liệu phục vụ học tập trong sinh hoạt chi bộ, chi hội của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được cấp phát miễn phí. 
Quá trình học tập, các chi bộ có thể sưu tầm thêm tài liệu, hình ảnh minh 
họa cho sinh động nhưng phải đảm bảo từ nguồn chính thống.  

 Nội dung các chuyên đề học tập trong năm được Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Hải Dương chia theo quý, có hướng dẫn cụ thể về trình tự, cách 
thức tổ chức sinh hoạt giúp cho đội ngũ bí thư chi bộ và chi hội trưởng đoàn 
thể chính trị - xã hội chủ động trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi 
đoàn gắn với nội dung học tập và làm theo gương Bác. Cùng với việc hướng 
dẫn và phát hành tài liệu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo 
tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến để học tập chuyên đề theo chủ đề của 
năm hoặc chủ động mời báo cáo viên Trung ương truyền đạt cho đội ngũ 
cán bộ chủ chốt các cấp, các đồng chí bí thư chi bộ cơ sở và bí thư chi bộ 
trực thuộc các đảng ủy cơ sở. Phát hành đĩa DVD về nội dung tập huấn để 
các đồng chí bí thư chi bộ thuận lợi trong nghiên cứu, khai thác tư liệu và 
học tập phương pháp truyền đạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ. 

Qua kiểm tra, theo dõi cho thấy, các địa phương, đơn vị đã triển khai học 
tập chuyên đề đảm bảo quy định, mỗi kỳ sinh hoạt dành quỹ thời gian phù 
hợp để học tập chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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Ngoài ra, một số chi bộ còn sưu tầm những câu chuyện về gương người tốt, 
việc tốt, những đảng viên tiêu biểu để tuyên truyền ngay tại buổi sinh hoạt. 
Việc chuẩn bị nội dung học tập chuyên đề chu đáo, cơ bản đạt yêu cầu theo 
văn bản hướng dẫn của cấp trên. Sau học tập, việc thực hiện các giải pháp 
chi bộ đề ra theo gợi ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để liên hệ làm theo đã có 
tác dụng tích cực trong việc gắn việc học theo gương Bác với thúc đẩy thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số 
đơn vị, địa phương triển khai tốt việc học tập các chuyên đề như: Đảng bộ Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ thành phố Hải 
Dương; Đảng bộ các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Gia Lộc1... 

Qua sinh hoạt học tập chuyên đề hằng tháng, cán bộ, đảng viên đã nhận 
thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần tăng cường 
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường tinh thần đoàn 
kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. 

Cùng với việc học tập chuyên đề, từ năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Hải Dương phát hành “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” dùng trong sinh hoạt chi bộ và đã phát huy hiệu 
quả tích cực2. Đây là những tập thể, cá nhân, là cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân có những việc làm tiêu biểu được bình chọn trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội được ghi vào sổ. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, 
biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu để động viên, nhân rộng, góp phần 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa 
ở địa phương, cơ quan, đơn vị3.  

__________ 
1. Tại đảng bộ cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, hằng năm việc tổ chức học tập 

chuyên đề cho đảng viên đạt bình quân 95%, học tập trong đoàn thể nhân dân đạt 76%; trên 
90% đảng viên viết bản cam kết; trên 63% cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, 
công chức, viên chức là quần chúng, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết. 

2. Từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2020, đã có gần 30.000 gương người tốt, việc tốt được 
bình xét và ghi trong “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. 

3. Một số đảng bộ thực hiện tốt như: Thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện 
Bình Giang, huyện Gia Lộc, huyện Thanh Miện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Khối Các cơ 
quan tỉnh. 
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2. Một số kiến nghị, đề xuất 

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức, vai trò và quyết tâm của cấp ủy đảng 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc quán triệt học tập chuyên đề và đưa 
nội dung chuyên đề vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 
đơn vị, địa phương. 

Thứ hai, đổi mới hình thức, nội dung học tập chuyên đề theo hướng dễ 
hiểu, dễ vận dụng. Nên chọn công việc trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề 
trong chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác. 

Thứ ba, về công tác tập huấn: Hằng năm, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung 
ương tiếp tục tập huấn trực tuyến nội dung chuyên đề, mời báo cáo viên 
truyền đạt để đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và bí thư chi bộ được trực tiếp 
lĩnh hội nội dung.  

Thứ tư, nâng cao chất lượng tài liệu phục vụ học tập chuyên đề: Tài liệu 
cần ngắn gọn, xúc tích, dễ áp dụng trong thực tiễn, dễ học, dễ nhớ, dễ vận 
dụng. Chỉ rõ cách thức chi bộ khối nông thôn cần áp dụng thế nào? Chi bộ 
khối cơ quan, khối doanh nghiệp cần áp dụng như thế nào? Nội dung tài liệu 
có thể chia các theo tháng hoặc quý để dễ áp dụng, cần được phát hành trước 
15/12 hằng năm để phục vụ việc cấp phát về chi bộ cơ sở sinh hoạt từ đầu 
năm tiếp theo. 

Thứ năm, cấp ủy các cấp cần chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp ủy phối hợp với 
các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra nền nếp học tập 
chuyên đề, đảm bảo việc học tập và áp dụng chuyên đề vào thực tiễn chi bộ 
không còn là hình thức, chống chế. 

Có thể khẳng định rằng, việc sinh hoạt chi bộ lồng ghép với nội dung học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng tích 
cực trong việc gắn học theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ 
quan, đơn vị, địa phương là hết sức quan trọng và cần thiết. Đó là một 
hướng đi đúng, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo cách 
làm mới, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ 
trong toàn xã hội trong thời gian tới. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU  
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG THỰC HIỆN ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ 

GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP  
VÀ  LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

THÀNH ỦY HẢI PHÒNG 

Với tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 
phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và tư duy đổi mới, sáng 
tạo, trong những năm qua, Thành phố Hải Phòng đã tổ chức triển khai 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” đạt được 
những kết quả tích cực. Nổi bật nhất là việc phát huy vai trò tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đạo đức công vụ. 

1. Sự cần thiết phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên trong thực hiện đạo đức công vụ 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc”1; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt 
hoặc kém”2. Cán bộ “tốt” có thể hiểu là người cán bộ có đủ đức và tài, vừa 
hồng vừa chuyên, trong đó đạo đức là “gốc”, là nền tảng của người cách 
mạng. Người nhấn mạnh: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, 
không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân”3. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những 
nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản mà người cán bộ, công chức cần 

__________ 
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 280, 292. 
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phấn đấu đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương con 
người, sống có nghĩa, có tình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, 
thi hành công vụ có sáng tạo; chấp hành nghiêm kỷ luật, có ý chí phấn 
đấu, có tinh thần đoàn kết, thân ái, hợp tác với đồng nghiệp để hoàn 
thành nhiệm vụ.  

Hiểu một cách khái quát, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức là hệ 
thống các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi, 
cách ứng xử, chức trách, bổn phận, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong 
hoạt động công vụ. Đạo đức công vụ có tầm quan trọng đặc biệt đến sự 
thành, bại của việc xây dựng nền hành chính nhà nước liêm chính, trong 
sạch, vững mạnh, hiện đại và vì dân. Hiện nay, vấn đề đạo đức công vụ trở 
thành một chế định trong luật, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư đã được luật hóa. Với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên chính là cơ 
sở để cụ thể hóa những tiêu chuẩn công chức chuyên nghiệp. 

Trong điều kiện đổi mới ở đất nước ta hiện nay, việc học tập và làm theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ, công chức là vấn đề được 
Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Việc rèn luyện đạo đức, 
nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức là một trong 
những nội dung trọng tâm của chương trình cải cách hành chính. Qua các kỳ 
đại hội, Đảng ta luôn coi vấn đề xây dựng Đảng, trong đó vấn đề xây dựng, giáo 
dục - đào tạo đội ngũ cán bộ được coi là một trong những vấn đề then chốt.  

2. Các hình thức, biện pháp tổ chức việc thực hiện đạo đức công 
vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Năm năm qua, thành phố Hải Phòng đã tích cực triển khai thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, 
vững mạnh về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây 
dựng Nhà nước ta thật sự “của dân”, “do dân” và “vì dân”; chuyển mạnh nền 
hành chính sang phục vụ nhân dân; xây dựng chính quyền các cấp “kiến tạo, 
liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” theo tinh thần chỉ đạo của Chính 
phủ; triển khai thực hiện chủ đề hành động 5 năm liền của thành phố là 
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“Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh”.  

2.1. Xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 nội dung 
trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cụ thể: (1) Tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả và về công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả 
hệ thống chính trị; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 
công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh. (2) Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội 
bộ; tiếp tục đổi mới phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối 
thoại với nhân dân, thấu hiểu tâm tư của nhân dân để tháo gỡ những vấn đề 
nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong về trí tuệ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, 
mẫu mực về đạo đức cách mạng.  

Việc xác định rõ các nội dung cụ thể, trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 
góp phần đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, thông suốt, tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Vai trò, trách 
nhiệm, sự gương mẫu của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị ngày càng được thể hiện rõ nét, rõ trách nhiệm. Việc nêu gương 
của cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu nói riêng đã có những 
bước chuyển biến tích cực trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 
tự phê bình và phê bình; mối quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công 
tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ... Thành phố Hải Phòng luôn 
xác định việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong thực hiện đạo đức công vụ là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên 
suốt, có ý nghĩa quan trọng để góp phần phát động và đẩy mạnh phong trào 
thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 
Đại hội XV của Đảng bộ thành phố thời gian qua. 

2.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố đã viết cam kết thực hiện Nghị quyết, 
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không sa vào các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường 
xuyên tự phê bình và phê bình, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả các 
mặt còn hạn chế, trong đó có những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện 
đạo đức công vụ qua kiểm điểm chỉ ra đạt kết quả tích cực.  

Các nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
được tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên về nhận thức và thực hành việc nói đi đôi với làm, trách 
nhiệm, công tâm, vì dân trong thực thi công vụ; nêu gương trong tu dưỡng, 
giữ gìn đạo đức trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư; tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối 
sống. Việc thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển mạnh mẽ. 100% cấp 
ủy các cấp đã xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí đạo đức 
nghề nghiệp của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ thực 
hiện. Hằng năm, từng cán bộ, công chức đều đăng ký học tập, làm theo Bác 
với những việc làm hết sức cụ thể, đảm bảo tinh thần “3 rõ” (rõ người, rõ 
việc, rõ trách nhiệm); xác định kết quả của việc đăng ký học và làm theo 
Bác là một tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng đối với 
cán bộ, công chức.  

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban, sở, ngành 
thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, 100% cán bộ, công chức ký và 
thực hiện tốt cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực với nhân dân 
và doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Ủy 
ban nhân dân thành phố; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực 
hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước. Tổ chức tốt 
việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia đánh giá về tinh thần, thái độ, phong 
cách ứng xử của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, công chức để có biện 
pháp chỉ đạo, uốn nắn kịp thời các biểu hiện không đúng chuẩn mực đạo đức 
công vụ. 
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 Từ năm 2017 đến nay, đã có 75 tập thể và 179 cá nhân nhận Bằng khen 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 1 tập thể và 4 cá nhân vinh dự 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 
đó có nhiều đồng chí đang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, là cán bộ ở cơ sở.  

2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác 
Hồ vĩ đại, tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học và 
làm theo lời Bác; chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy đẩy mạnh công tác dân 
vận chính quyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” của 
các tập thể và cá nhân đạt hiệu quả rõ nét trong phát huy vai trò tiên 
phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện đạo đức 
công vụ, góp phần xây dựng chính quyền thành phố kiến tạo, liêm chính, 
hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của 
Chính phủ.  

2.4. Công tác đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân được các cấp ủy và chính quyền trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng chú trọng, nhất là người đứng đầu, từ đó xuất hiện 
một số mô hình tiếp dân, vận động nhân dân tiêu biểu có thể kể đến các mô 
hình “Dân vận khéo” tại quận Lê Chân1. Không khí đối thoại diễn ra dân 
chủ, cởi mở, gắn trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân, người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng, góp ý phản 
ánh, kiến nghị với tinh thần xây dựng, thái độ tích cực.  

Các ban, sở, ngành, các địa phương, đơn vị tuyên truyền, tập hợp đông 
đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong 
trào thi đua, các cuộc vận động do thành phố phát động với nhiều mô hình 
và cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần nâng cao đạo đức công vụ. Số lượng 
các mô hình được thực hiện hằng năm tăng từ 552 mô hình (năm 2009) lên 
975 mô hình (năm 2019). Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong khối các cơ 

__________ 
1. Như: “Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án”, “Hiến 

đất, vật kiến trúc mở ngõ thành đường”, “Thực hiện đề án xóa nghèo bền vững”; đặc biệt là 
mô hình đối thoại “3 không” tại huyện Vĩnh Bảo “Không giới hạn thời gian - Không giới hạn 
nội dung - Không giới hạn đối tượng”. Tất cả diễn biến nội dung hội nghị đối thoại được 
truyền thanh trực tiếp trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện Vĩnh Bảo; nhân dân 
được gọi điện, phản ánh, kiến nghị trực tiếp tới các đồng chí lãnh đạo huyện qua đường dây 
nóng đã được thiết lập.  
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quan nhà nước được thực hiện1 đã góp phần tăng cường dân chủ - kỷ cương - 
đoàn kết nội bộ, nâng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp 
phần giải quyết hiệu quả các công việc liên quan đến nhân dân theo phương 
châm “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. 
Một số mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực này đang được duy trì, nghiên cứu 
nhân rộng như: Tinh thần, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội 
ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tiến bộ. 

2.5. Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc xây 
dựng các tiêu chí cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh với tinh thần sát hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã tăng cường chỉ đạo các 
sở, ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục thực hiện 
hiệu quả chủ trương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí2; đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh3; 
hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 
hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 20254, góp phần hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất 
là đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

__________ 
1. Mô hình “Xây dựng cơ quan văn minh, cán bộ, công chức chuyên nghiệp” của Đảng 

ủy Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hải Phòng, đã nâng cao được tính chuyên nghiệp trong 
thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức về tác phong, lề lối làm việc; ý 
thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp có chuyển biến tiến bộ hay mô hình “Nâng cao chất 
lượng giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và công dân, thực hiện cơ chế một cửa gắn 
với công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết” của Đảng ủy cơ quan Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, đã mang lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất 
lượng của bộ phận một cửa, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư của tổ chức và 
công dân. 

2. Theo Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 
08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

4. Theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 
hoạch số 200/KH-UBND, ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát 
động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở’’ 
giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố. 
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Với những chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện nêu trên, nhìn chung, 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành 
phố Hải Phòng, trong đó có việc thực hiện đạo đức công vụ có nhiều chuyển 
biến tiến bộ. Đại đa số cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong, 
gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ; nói đi đôi với làm, 
công tâm, trách nhiệm, quyết liệt, vì dân, trọng dân, học dân và phục vụ 
nhân dân. Cán bộ, công chức của nhiều cơ quan, ban, ngành cấp thành phố 
đã tận tụy với công việc, tình nguyện “Làm hết việc, không làm hết giờ” với 
tinh thần trách nhiệm cao... Những kết quả trên đã góp phần thực hiện chủ 
đề hành động xuyên suốt của thành phố những năm qua: “Tăng cường kỷ 
cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh” đạt hiệu quả cao1.  

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, cấp ủy, người đứng đầu phải nắm chắc, bám sát nội dung chỉ 
đạo, định hướng của cấp trên và đặc điểm địa phương, đơn vị; phát huy vai 
trò hạt nhân trung tâm, gương mẫu, tự giác nêu gương để cán bộ, đảng viên 
và nhân dân noi theo; thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng 
đầu các cấp trong thực thi công vụ.  

Thứ hai, chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa 
chuyên, đủ sức gánh vác nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm gắn với tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm trên cơ 
sở có lý, có tình nhằm nâng cao uy tín của các cấp ủy, chính quyền và củng 
cố niềm tin của nhân dân.  

Thứ ba, coi trọng lựa chọn nội dung trọng tâm, khâu đột phá, giải quyết 
dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để xây dựng, 

__________ 
1. Trong 5 năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hải 

Phòng có chuyển biến tiến bộ, trong đó năm 2019 đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Cải cách 
hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, luôn đứng ở tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả 
nước, trong đó năm 2019 đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố 
năm 2019 đạt 92,22%, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố.   
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củng cố niềm tin; trong đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần, an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là việc quan tâm tới các gia đình 
chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.  

Thứ tư, coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh 
các điển hình tiên tiến trong thực hiện đạo đức công vụ, quan tâm đúng mức 
việc xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo; đồng thời, uốn 
nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả.  

Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục xác định phát huy vai trò tiên 
phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong 
thực hiện đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
quyết tâm xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành “thành phố gương 
mẫu trong cả nước” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn 
kính yêu.  

4. Một số kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương 

Một là, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư duy trì việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề 
cụ thể từng năm; trong trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tiễn, có 
thể nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới 
gắn với các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Hai là, để việc sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị đạt kết quả cao và có 
thời gian để các mô hình mới, điển hình tiên tiến hình thành, kiểm nghiệm 
trong thực tiễn và tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, đề xuất tổ chức hội nghị sơ 
kết 3 năm và 5 năm tổng kết (hằng năm sơ kết bằng văn bản, không tổ chức 
hội nghị). 

Ba là, Ban Tuyên giáo Trung ương cần hướng dẫn, chỉ đạo chung, thống 
nhất trong cả nước về cơ cấu, tổ chức của bộ phận tham mưu, giúp việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; trong đó nên cho phép thành lập bộ phận chuyên 
trách tham mưu, giúp việc trực thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy hoặc 
văn phòng tỉnh ủy, thành ủy (là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho 
thường trực tỉnh ủy, thành ủy) để công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị ngày 
càng đạt được những kết quả tích cực.   
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT VÀ KINH NGHIỆM  
TỪ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

TẠI TỈNH HẬU GIANG 

TỈNH ỦY HẬU GIANG 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 
tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn, liên 
tục, lâu dài của Đảng ta, nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Người thành 
công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 
tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước 
hết là của người đứng đầu và của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, đoàn viên, hội viên; đây là một nội dung quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ Hậu Giang tập 
trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm cụ 
thể và hành động thiết thực, xem đây là giải pháp quan trọng để xây dựng 
Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, 
phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân để xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển. Với phương 
châm “học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành 
động và việc làm cụ thể”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã lãnh đạo 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều mô hình mới, cách làm 
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sáng tạo, có hiệu quả. Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW, kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm hiệu quả ở 
Hậu Giang cụ thể như sau: 

1. Những kết quả nổi bật 

Một là, kết quả quan trọng nhất là tăng cường vai trò lãnh đạo của các 
cấp ủy. 

 Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hành làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng 
và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước; các quy định của Đảng về trách nhiệm của đảng viên, về 
trách nhiệm nêu gương1; thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ 
thị số 05-CT/TU, ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang 
về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng 
lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ và các văn bản khác 
của Trung ương, của tỉnh có liên quan. Các cấp ủy đã quán triệt và lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, sát với nội dung chuyên đề toàn khóa và 
các chuyên đề năm 2017, 2018, 2019, 2020. 

Hai là, sự chuyển biến rõ nét, nhất là các cấp ủy đã đưa nội dung học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh 
hoạt chi bộ; gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, với phong trào thi đua yêu nước; trong đó tập trung cho 
công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, khắc phục tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.  

Ba là, vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, 
nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu 
hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm nói đi đôi với làm trong thực thi 

__________ 
1. Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban 
Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm 
ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương. 
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nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với nhân dân; ý thức tôn 
trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân... của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, 
người đứng đầu các cấp, các ngành được nâng lên rõ nét. 

Bốn là, lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức được chấn chỉnh; góp phần thực hiện tốt Điều lệ, chủ trương, 
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính 
trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Năm là, các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), 
gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến việc thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, chương trình, dự án 
của tỉnh và những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, 
được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.  

Sáu là, tổ chức thành công Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả của Giải thưởng góp phần 
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
ngày càng thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị 
to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh 
thần của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ tỉnh trong thời gian qua. 

2. Một số mô hình và cách làm hiệu quả 

Quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chủ động, linh 
hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện các mô hình hiệu quả, cách 
làm phong phú trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, để tạo sức lan tỏa trong 
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.  

Hiện nay, toàn tỉnh có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, có sức lan 
tỏa trong việc học tập và làm theo Bác; trong đó điển hình là việc “Tổ chức 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 
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với nhân dân”. Mục đích của cách làm này là đổi mới phương thức, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng 
đầu thông qua việc “tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp 
ủy đảng, chính quyền với nhân dân” từ cấp tỉnh đến cơ sở ít nhất 2 lần/năm, để 
lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, nhất là những 
vấn đề, vụ việc thuộc các lĩnh vực như: về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên; phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư trong thực hiện các thủ 
tục hành chính, bồi hoàn giải phóng mặt bằng; hỗ trợ doanh nghiệp về thủ 
tục hành chính, về vốn, rút ngắn thời gian nộp thuế; giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng 
kết cấu hạ tầng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng phó với tình hình hạn 
mặn; bảo vệ môi trường, sinh thái; những bức xúc thuộc lĩnh vực y tế, giáo 
dục, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ, chính sách đối với gia đình chính 
sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số; cải cách hành chính, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; an ninh trật tự, an 
toàn giao thông... Qua tiếp xúc, đối thoại, đã giải quyết kịp thời, thỏa đáng 
những bức xúc chính đáng của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.  

Ngoài ra, Hậu Giang còn có nhiều mô hình học tập và làm theo Bác được 
các cấp, các ngành xây dựng và thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực1. 
__________ 

1. Tiêu biểu là mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” ở huyện Châu Thành; mô hình 
“3 xin” (xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn) ở thị xã Long Mỹ; mô hình “Chiếc ghế vinh dự” ở thành 
phố Vị Thanh; mô hình “Đảng viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, công tác tốt” ở 
huyện Châu Thành A; mô hình “Đảng viên phụ trách hộ” ở huyện Vị Thủy; mô hình “Tôn 
giáo với công tác môi trường và giảm nghèo bền vững” ở huyện Phụng Hiệp; mô hình 
“Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” ở huyện 
Long Mỹ; mô hình “Ba trong một” ở thành phố Ngã Bảy; mô hình “Sổ tay đảng viên đăng ký 
phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII và sinh hoạt của đảng viên (giai đoạn 2016 - 2021)” của Đảng 
ủy Quân sự tỉnh; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng 
nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an tỉnh; mô hình “Tiết kiệm theo 
gương Bác xây dựng mái ấm tình thương” của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh; mô hình “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên” của 
Hội Nông dân tỉnh; “Chương trình giờ thứ 9 với chủ đề: Vui khỏe để lao động sản xuất” của 
Liên đoàn Lao động tỉnh; “Sổ nhật ký làm theo Bác” của Tỉnh Đoàn... 
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Bên cạnh đó, Hậu Giang còn chú trọng “phát động thi đua học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm”, tổ chức thành 
các giải thưởng, bố trí kinh phí tặng thưởng đối với các giải thưởng ở từng 
cấp1; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc xây dựng kế hoạch thi 
đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân 
ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu 
nước hằng năm” theo những chủ đề và tiêu chí cụ thể. Các phong trào đã tác 
động tích cực đến việc thi đua học tập và làm theo Bác gắn với phong trào 
thi đua yêu nước trong nhân dân phát triển rộng khắp ở địa phương. 

Nhìn chung, hiệu quả của việc tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình mới, 
cách làm hiệu quả, nhất là đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu, tập trung giải quyết 
kịp thời những bức xúc, nổi cộm ở địa phương đã có tác động tích cực đến 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần cho thực hiện đạt và 
vượt các chỉ tiêu chủ yếu hằng năm2.  

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn tỉnh có 3.037 tấm gương 
được tuyên dương, khen thưởng (có 493 tập thể, 2.544 cá nhân); trong đó, 
Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 190 
bằng khen, cấp huyện và tương đương tặng 2.844 giấy khen. 

Kết quả đạt được trong 5 năm qua tuy còn khá khiêm tốn, nhưng đây là 
sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó yếu tố 
quan trọng và cơ bản nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính 
quyền, sự đoàn kết chung sức, chung lòng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh 
Hậu Giang. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng còn một số 
hạn chế cần phải rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục hiệu quả 

__________ 
1. Hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát động thi đua học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 8/8 đảng bộ huyện, thị xã, 
thành phố và 4/4 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đơn vị cấp huyện đạt hạng Nhất thưởng 
10.000.000 đồng, hạng Nhì thưởng 7.000.000 đồng, hạng Ba thưởng 5.000.000 đồng, đảng 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy đạt hạng Nhất thưởng 5.000.000 đồng và Bằng khen của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

2. Năm 2016 có 8/18 chỉ tiêu vượt, 10/18 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết; năm 2017 có 
9/19 chỉ tiêu vượt, 9/19 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết; năm 2018 có 12/18 chỉ tiêu vượt, 5/18 
chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết; năm 2019 có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; 
6 tháng đầu năm 2020 có 16/19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. 
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trong thời gian tới. Đó là: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa 
đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ 
đó dẫn đến lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát hợp với điều 
kiện, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; có nơi thiếu tính chủ 
động, sáng tạo, tìm tòi mô hình mới, cách làm hay, còn trông chờ vào sự chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp trên; việc nêu gương của người đứng đầu, của cán 
bộ, đảng viên ở một vài nơi chưa thật sự rõ nét; việc đưa nội dung học tập và 
làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức mặt trận, đoàn thể có 
nơi thiếu tính sinh động, chất lượng còn hạn chế. 

3. Về kinh nghiệm thực tiễn 

Quá trình thực hiện, Hậu Giang rút ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn 
như sau: 

Thứ nhất, phải quán triệt và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Trung 
ương, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động. Sự lãnh đạo, chỉ đạo 
thường xuyên của Ban Thường vụ các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương là nhân tố quan trọng hàng 
đầu để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả. Vai trò của các cấp 
ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính 
quyết định, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm 
cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, giải pháp đồng bộ, kiên trì; cùng với vai 
trò gương mẫu đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, trong 
công tác và trong cuộc sống để thực hành làm theo Bác, cho cấp dưới, đảng 
viên và nhân dân học tập và làm theo. 

Thứ hai, các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục gắn với công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ 
luật đảng và công tác phát động thi đua, khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng 
kết; trong đó, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, giáo dục về gương người tốt, 
việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; tuyên dương, khen 
thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, 
hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
nhất là trong nhân dân. 

Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy duy trì tốt chế độ kiểm tra, giám sát, 
quản lý chặt việc thực hiện bản cam kết làm theo của cán bộ, đảng viên, thì nơi 
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đó việc học tập và làm theo Bác sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, nếu nơi nào 
thực hiện không nghiêm thì sẽ có kết quả không như mong muốn. 

Thứ ba, chú trọng việc nghiên cứu, tìm tòi để xây dựng mô hình mới, 
cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện mô hình mới, cách làm hay, sáng 
tạo để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng thì việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW thực sự tác động tích cực đến các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đây cũng là thời 
điểm tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05-CT/TW. Với ý nghĩa đó, các cấp ủy, 
chính quyền của tỉnh sẽ tiếp tục xác định rõ việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm mục đích nâng cao nhận 
thức và hành động làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là 
người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, để góp 
phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững 
mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với cả nước phát huy 
kết quả thành công Đại hội XIII của Đảng; với tinh thần “Đoàn kết - Dân 
chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Hậu Giang sẽ triển khai thực hiện 
thắng lợi mục tiêu 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 như Đại 
hội XIII của Đảng xác định. 
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KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN  
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

TẠI ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH 

TỈNH ỦY HÒA BÌNH 

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban xây 

dựng Đảng của Trung ương, những năm qua, việc triển khai 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” ở tỉnh Hòa 

Bình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, bước đầu ngăn chặn được 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần quan trọng vào thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI.  
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ tỉnh 

Hòa Bình rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:  
Thứ nhất, thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 

ủy đảng trong việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện, trong 
đó đặc biệt coi trọng việc kịp thời thể chế hoá, xây dựng và ban hành hệ 
thống các văn bản theo hướng dẫn của Trung ương và sát hợp với thực tiễn 
địa phương, đơn vị.  

Hòa Bình đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chuyên 
đề hằng năm, các chỉ thị, quy định của Trung ương như các quy định về nêu 
gương, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Hòa Bình và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của 
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Tỉnh ủy đã ban hành hàng chục văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ 
chức triển khai thực hiện1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh bảo đảm 
nghiêm túc, bài bản, thuận lợi cho công tác triển khai, kiểm tra, đánh giá. 
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy cấp dưới 
cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác. 
Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo; 
xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 
Điều đó khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tổ chức triển 
khai thực hiện Chỉ thị, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong tổ chức đảng, cán 
bộ, đảng viên và ngoài xã hội. 

Thứ hai, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, với nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú; huy động cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên; các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng báo 
cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đảng làm nòng cốt; trong đó, chú trọng 
việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những 
cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.  

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan, địa 

phương, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã có nhiều cách 

làm sáng tạo trong việc tuyên truyền giáo dục các nội dung tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề hằng năm, như: mời các 

chuyên gia về Hồ Chí Minh như GS. Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề; 

tổ chức các buổi triển lãm tranh ảnh, hội thảo, tọa đàm, hội thi liên hoan 

văn nghệ; các cuộc thi viết, thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và nội dung 

__________ 
1. Ban hành Quy định về nêu gương của cán bộ; các quy định về tiêu chí đánh giá sinh 

hoạt chi bộ; 2 kết luận về việc giao ban, tiếp tục, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 kế hoạch về đẩy mạnh việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khoá XI, khoá XII với Chỉ thị số 05-CT/TW; về đẩy mạnh việc phát hiện, biểu dương, 
nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; về xác định khâu đột phá triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; về việc 
thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khoá XI, khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW.  
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tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác... Các huyện ủy, thành ủy, các đoàn 

thể chính trị - xã hội của tỉnh đã tổ chức phát động các cuộc thi1.  
Thực hiện lời dạy của Bác “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một 

trăm bài diễn văn tuyên truyền”2, công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, 
nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác 
được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Hằng năm, người đứng 
đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị các cấp đã quan tâm 
làm tốt công tác phát hiện, xây dựng và kịp thời khen thưởng các nhân tố 
trong học tập và làm theo Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường 
trực Ban Tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học 
nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” đều phát động cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia. Trên cơ sở kết quả các cuộc thi 
phát động hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban 
Thường vụ xuất bản 3 cuốn sách: Những điển hình tiên tiến trong học tập và 
làm theo Bác Hồ 2016 - 2020, Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình, Gương Người tốt - 
Việc tốt tỉnh Hòa Bình 2015 - 2020.  

Việc biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình đã góp phần tạo sức 
lan tỏa rộng rãi, sự cộng cảm sâu sắc trong đời sống xã hội, nhất là những 
tấm gương bình dị mà cao quý. Đặc biệt, phong trào hiến đất xây dựng các 
công trình công cộng được triển khai ở rất nhiều địa phương trong tỉnh, được 

__________ 
1. Huyện Kỳ Sơn tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và 

kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Hội thi Tuyên truyền về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng. 
Huyện Lạc Sơn tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát dâng Người”. Huyện Đà Bắc tổ 
chức Cuộc thi “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và tấm gương điển hình 
trong học tập, làm theo Bác”. Huyện Kim Bôi tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 50 năm thực hiện 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm trao 
đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hội Liên hiệp phụ 
nữ tỉnh tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với phụ nữ và tìm hiểu Di chúc của Người”. Công an 
tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, như: Triển lãm, giới thiệu sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
phát động Phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ vĩ đại”; thi 
tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân;... 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284. 
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nhiều người hưởng ứng1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với nhiều phong trào thiết 
thực, trong đó có phong trào “Đồng hành cùng em đến trường” - được Quân 
khu III nhân rộng ra toàn Quân khu, đến nay đã hỗ trợ gần 3.000 chiếc xe 
đạp cùng hàng nghìn góc học tập cho các em học sinh nghèo,... bà Vì Thị 
Thuận (huyện Mai Châu) đã thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội Thuận Hòa, dạy 
nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 40 chị em, trong đó có nhiều 
lao động khuyết tật trên địa bàn huyện Mai Châu2. Đến nay, toàn tỉnh đã 
xây dựng và duy trì 1.777 mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình, điển hình tiên tiến 
được tỉnh và các địa phương, đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng đã cổ 
vũ, động viên, nhân rộng điển hình, góp phần xây cái đẹp, dẹp cái xấu, đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. 

 Thứ ba, phải thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký 
của tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI, khóa XII; đưa thành nền nếp việc kiểm điểm thực hiện bản đăng ký 
cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên, căn cứ vào mức độ hoàn thành để 
đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.  

Các cấp ủy đảng tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho các 
cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch, cũng như 
đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm một cách sát hợp với 
chức trách, nhiệm vụ được giao. Cuối năm đều có kiểm điểm đánh giá việc 
thực hiện kế hoạch, đăng ký thực hiện, trong đó chỉ rõ mức độ hoàn thành, 
những tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, chưa được khắc phục, những hạn 
chế, yếu kém mới nảy sinh, từ đó đề ra giải pháp khắc phục. Nhờ làm tốt 
việc kiểm điểm đánh giá kế hoạch, bản đăng ký trong kiểm điểm cuối năm 

__________ 
1. Huyện Đà Bắc có tổng diện tích đất được hiến là 39.830,4 m2; huyện Lạc Thuỷ là 

18.300 m2; huyện Cao Phong có 190 hộ hiến đất, với tổng diện tích là 16.775 m2,... Gia đình 
ông Bùi Văn Tý (xã Hợp Phong, huyện Cao Phong), tuy hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng gia 
đình đã 3 lần hiến đất với trên 1.400 m2 để xây dựng Trường Mầm non và Trạm Y tế xã,... 

2. Năm 2019, bà Vì Thị Thuận là 1 trong 5 điển hình tham dự giao lưu điển hình khu 
vực miền Bắc, giao lưu toàn quốc và là 1 trong 25 điển hình tập thể, cá nhân toàn quốc vinh 
dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại chương trình giao lưu. 
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nên chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được cải thiện rõ rệt; những 
vấn đề gây bức xúc trong dư luận đã sớm được giải quyết ngay từ cơ sở. Một 
số vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết 
dứt điểm, hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người, không 
để xảy ra điểm nóng trên địa bàn1.  

Thứ tư, phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực 
hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn việc học tập và làm theo Bác 
trong từng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa 
phương, đơn vị.  

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở 
thành việc làm thường xuyên, nền nếp, thành một nét văn hoá ngấm sâu 
vào đời sống xã hội, thì ngoài việc phải đưa việc học tập và làm theo trở 
thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, thì cần phải gắn với từng nhiệm vụ, 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; 
gắn việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế cũng chính là hiện thực mục 
tiêu học tập và làm theo Bác, chính là đang thực hiện mong ước của Người là 
“Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”2. 
Triển khai nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan cấp 
tỉnh, các doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ, đỡ đầu xã khó khăn và yêu cầu 
phải đảm bảo có kết quả, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 
Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã thuộc chương trình 135 

__________ 
1. Điển hình như: Tích cực chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng trên địa bàn các huyện Lạc Sơn, Yên 
Thủy; giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3, khu công nghiệp 
Mông Hoá,...; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xét xử vụ án sự cố y khoa 
xảy ra ngày 29/5/2017; vụ việc đổ trộm dầu thải ở nguồn nước đầu vào Nhà máy nước Sông 
Đà; sai phạm điểm thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh; giải quyết 
vấn đề có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng ở xã Vĩnh Tiến; cơ bản giải quyết việc đền bù 
giải phóng hành lang giao thông đoạn đường 12B đã kéo dài nhiều năm (tổng số kinh phí 
tỉnh đã ứng để chi trả là 54 tỉ đồng); giải quyết tranh chấp đất của người dân ở xóm Thung 
Mường (xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi); sự việc Trạm thu phí BOT trên địa bàn huyện Lương 
Sơn và huyện Kỳ Sơn (cũ),...  

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.30. 
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giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các ban, sở, ngành, cơ 
quan, đơn vị nghiên cứu, đề ra giải pháp giúp đỡ, tập trung xây dựng mỗi xã 
có 1 sản phẩm đặc trưng để phát triển kinh tế - xã hội1. Theo đó, các cơ 
quan, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn các xã 
được giúp đỡ trong việc xây dựng quy hoạch, phương hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ xây dựng mỗi xã có một sản phẩm đặc 
trưng; quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình nghèo; chủ động huy 
động lồng ghép các nguồn lực, đồng thời vận động quyên góp, ủng hộ để tổ 
chức thực hiện giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí mỗi năm hàng 
tỷ đồng.  

Thứ năm, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI, khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên các cấp. Thường xuyên thực hiện sơ kết, tổng 
kết có hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên 
đề hằng năm, cũng như sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.  

Hằng năm, các cấp ủy đảng của tỉnh Hòa Bình đều tiến hành sơ kết 
việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nói riêng, sơ kết, 
tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về các lĩnh vực của Trung ương, của địa 
phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong sơ kết, tổng kết đã chú trọng 
đánh giá những việc làm được, việc chưa làm được, nguyên nhân của 
những kết quả, cũng như những tồn tại, hạn chế, yếu kém; từ đó đề ra 
những giải pháp thích hợp, những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn 
triển khai thực hiện. Sau khi sơ kết, tổng kết đều đã ban hành kết luận 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để tăng cường chỉ đạo có hiệu quả, 
góp phần đưa nghị quyết của Đảng nói chung, Chỉ thị số 05-CT/TW nói 
riêng thấm sâu vào đời sống xã hội. 

Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đều xây dựng chương trình kiểm tra, 
giám sát toàn khóa và hằng năm. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa 
Bình đã tổ chức được 12 cuộc kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 
__________ 

1. Tỉnh Hòa Bình có một số sản phẩm đặc trưng như: Cam, mía tím Cao Phong (cam 
được công nhận chỉ dẫn địa lý, mía tím đã vào được thị trường Nhật Bản); bưởi Đỏ Tân Lạc; 
nhãn Sơn Thủy; rau hữu cơ Lương Sơn; cá lòng hồ Sông Đà; gà đồi Lạc Thủy; hạt dổi, gà 
Miền Đồi của huyện Lạc Sơn,... 
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số 05-CT/TW đối với Ban Thường vụ các huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Tân 
Lạc, Kim Bôi,... với các đảng ủy trực thuộc như: Đảng ủy Quân sự tỉnh, 
Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; với các đảng đoàn, 
Ban Thường vụ: Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản tỉnh Hòa Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,... Qua kiểm tra, 
giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tổ 
chức triển khai thực hiện. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, từ một tỉnh 
nghèo, thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, Hòa Bình đã 
dần trở thành tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển năng động theo hướng 
công nghiệp, dịch vụ1. Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư cải tạo, nâng 
cấp2. Diện mạo nông thôn và đô thị của tỉnh ngày càng khang trang, sạch 
đẹp. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ. Việc bảo tồn, phát 
huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh được đặc biệt 
quan tâm. Công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng 
Đảng được chú trọng và là nhiệm vụ then chốt, làm nền tảng để xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

__________ 
1. Kinh tế tăng trưởng khá, giai đoạn 2015 - 2020, bình quân hằng năm đạt 8,7%, gấp 

1,3 lần so với mức trung bình toàn quốc (6,64%/năm). Quy mô nền kinh tế được mở rộng, 
năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt khoảng 54.832 tỉ đồng, gấp 1,65 lần 
so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng/người, 
cao hơn bình quân chung của khu vực miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% GDP bình 
quân đầu người cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 25%, hoàn thành việc lập và công bố Quy 
hoạch chi tiết 8 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp, trong đó có 4 cụm được xây dựng hạ 
tầng và thu hút nhiều dự án đầu tư. 

2. Hoàn thành tuyến đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình, tạo thuận lợi cho việc đi lại 
từ trung tâm Thành phố Hòa Bình về trung tâm Hà Nội trong vòng 1 giờ. Khánh thành cầu 
Hòa Bình 3 và đang xây dựng cầu Hòa Bình 2 qua Sông Đà. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN KHẲNG ĐỊNH  
GIÁ TRỊ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG BỀN VỮNG CỦA ĐẢNG 

THÀNH ỦY  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Gần hai thập niên đi qua, từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW 
ngày 27/3/2003 về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới” cho đến khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ 
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thì việc học tập và làm theo Người 
đã trở thành một sinh hoạt chính trị và văn hóa được thực hiện thường 
xuyên và liên tục. Đây là chủ trương rất hợp lòng cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, kịp thời, đúng lúc và được xem là chiến lược - là một đảm bảo về đạo 
đức và tinh thần để giữ vững chế độ. Nhìn lại quá trình này là một điều cần 
thiết để nhận thức một cách đúng đắn trách nhiệm của mỗi đảng viên trong 
cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - 
nền tảng tư tưởng của Đảng. 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá kết tinh từ 
hoạt động tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản phẩm được tạo 
nên từ thành quả nghiên cứu, sáng tạo trên cơ sở những nhân tố 
khách quan từ thực tiễn dân tộc và thế giới với một phương pháp 
khoa học và biện chứng 

Hiện nay, chúng ta đang sở hữu một bộ tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập 
quý giá với hơn 3.000 tư liệu của Bác để lại sau hành trình hơn 50 năm của 
Người (1911 - 1969). Đó là những bài báo, những vần thơ, những lá thư, 
những bài phát biểu, những tác phẩm... mà tất cả nội dung trong tài liệu ấy 
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đã chuyển tải những suy nghĩ, ý chí, tình cảm của Bác dành cho công cuộc 
cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà công cuộc ấy đã chiếm ba phần tư cuộc 
đời của Bác, kể từ khi Người bước chân ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc. Xuyên suốt tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Người là một tâm 
nguyện đau đáu: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm 
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”1. 

Ngày nay, nghiên cứu những tài liệu quý giá ấy một cách nghiêm túc, 
chúng ta sẽ hiểu được tâm huyết của Người đối với sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc Việt Nam. Từng ý tứ trong mỗi lá thư, mỗi bài phát biểu, mỗi tác 
phẩm, mỗi vần thơ của Người đều nhấn mạnh mục tiêu kiên định “Độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, khẳng định quyết tâm “Giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người”, vút lên hào khí “Đoàn 
kết, đại đoàn kết”, vạch rõ quyết sách “xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân”, “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, “xây dựng Nhà nước của 
dân, do dân, vì dân”, “xây dựng đạo đức cách mạng”, “chăm lo bồi dưỡng thế 
hệ cách mạng cho đời sau”... Tất cả hợp thành một hệ thống những quan 
điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, 
những vấn đề quan trọng ấy đều luôn khảm sâu trong tâm trí, vận hành 
trong huyết mạch của Người từng phút từng giây thì Người mới có thể nói 
thành lời, viết thành văn và thể hiện bằng hành động.  

Nghiêm túc nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy được trong mỗi suy nghĩ, 
trong ý chí, mỗi vấn đề đều thể hiện rõ việc Người đã tiếp thu truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đã nghiên 
cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính điều đó đã tạo 
nên giá trị khoa học, tính cách mạng, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền trong 
tư tưởng của Người.  

Tất cả tài sản tinh thần vô giá đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh mà 
hôm nay chúng ta có quyền tự hào và có trách nhiệm bảo vệ. Bởi vì, cùng với 
chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của 
Đảng. Tại Đại hội VII, Đảng ta khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng”2. Tiếp theo, tại Đại hội XI (2011), Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.627. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.51, tr.29. 
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Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân 
tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành 
thắng lợi”1.  

2. Tất cả giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã trở thành 
một trong các tiền đề tư tưởng, lý luận của quá trình hình thành 
tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

 Lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm đã hình thành nên 
những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất, 
thà chết không chịu làm nô lệ; tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, gắn kết 
cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; nhân ái, khoan dung, hòa hợp, trọng 
tình nghĩa, đạo lý; cần cù, sáng tạo trong lao động; tế nhị trong ứng xử, giản 
dị trong cuộc sống, v.v.. 

Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc giục Nguyễn Tất Thành - 
Hồ Chí Minh quyết chí ra đi tìm đường cứu nước và trở thành động lực, sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Chúng ta tìm 
thấy trong phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh cách thức của người Việt 
Nam trong đánh giặc giữ nước cũng như trong xây dựng đất nước, chứa 
đựng tinh thần độc lập tự chủ của Lý Thường Kiệt, lòng nhân ái khoan dung 
của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, tài thao lược quân sự của Trần Hưng Đạo và 
Nguyễn Huệ... 

Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là chiến lược nhất quán và 
xuyên suốt để tập hợp lực lượng cách mạng và là nhân tố quyết định sự 
thành công của cách mạng. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố 
kết cộng đồng của dân tộc chính là cơ sở quan trọng hình thành tư tưởng đại 
đoàn kết của Hồ Chí Minh.  

Tình nghĩa tương thân “máu chảy, ruột mềm”, “môi hở, răng lạnh”, “tay 
đứt, ruột xót”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” đã thấm sâu vào tâm can của 
Hồ Chí Minh. Người đã từng khẳng định: “Chúng ta đều chung một tổ tiên 
dòng họ, đều là ruột thịt anh em... Không ai có thể chia rẽ con một nhà... 
__________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88. 
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không ai có thể chia rẽ nước Việt Nam ta”1. Ý chí kiên định của Người thổi 
bùng lên sức mạnh và tinh thần bất khuất của nhân dân ta trước âm mưu chia 
rẽ của các thế lực thù địch. 

Kế thừa nghiêm túc truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc của ông cha 
trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Người cẩn trọng nhắc 
nhở rằng: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn 
người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn 
kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, 
đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi...”2; “Không đoàn kết thì suy và mất. Có 
đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận 
mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”3. 

Phải có “Tư cách một người cách mệnh”4 là vấn đề được Người đặt ở vị trí 
đầu tiên trong tác phẩm Đường cách mệnh vì theo Người, đạo đức cách 
mạng là “gốc” - đạo đức có vị trí quan trọng, nền tảng. Xác định “Tư cách 
một người cách mệnh” có 23 tiêu chuẩn, trong đó Hồ Chí Minh đã khẳng 
định đạo đức cách mạng phải được xác lập rõ trên ba mối quan hệ: Đối với tự 
mình, Đối với người, Đối với công việc. 

3. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp các giá trị của 
văn hóa phương Đông và phương Tây, Hồ Chí Minh đã hình thành 
các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, về “trồng 
người”, về xây dựng đội ngũ cán bộ là công bộc của nhân dân...  

Hồ Chí Minh tiếp thu sâu sắc các tư tưởng của Phật giáo: vị tha, từ bi, 
bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người như thể thương thân; nếp sống có 
đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện; tinh thần bình đẳng, 
dân chủ, chống phân biệt đẳng cấp; đề cao lao động, chống lười biếng; chủ 
trương sống không xa lánh việc đời mà gắn bó với dân, với nước, tích cực 
tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân chống kẻ thù dân tộc...  

__________ 
1, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.470, 55. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.256. 
4 . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.280. 
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Hồ Chí Minh đã tiếp thu văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây. 
Người trực tiếp đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự do, bình đẳng, bác ái qua 
các tác phẩm của các nhà khai sáng như Voltaire, Rousseau, Montesquieu. 
Người tiếp thu các giá trị của bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của 
đại cách mạng Pháp, các giá trị về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu 
hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về nhà nước hình thành trên cơ sở tiếp thu di sản văn hóa pháp luật 
của cả phương Đông lẫn phương Tây; tiếp thu những cách thức trị nước, đặc 
biệt là di sản văn hóa, pháp luật của nhân loại. 

Phát triển tư tưởng của Khổng Tử, Mạnh Tử, Hồ Chí Minh cho rằng 
“Dân là gốc của nước”. Song, vượt lên quan điểm của Khổng Tử và Mạnh Tử, 
Hồ Chí Minh còn chỉ rõ nhân dân là chủ thể của quyền lực xã hội với sức 
mạnh to lớn của nhân dân. Người dạy phải lấy dân làm gốc bởi “Gốc có vững 
cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”1; “Nước ta là nước dân 
chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”2. Trách 
nhiệm của người cầm quyền là phải làm “người đày tớ trung thành của nhân 
dân”3. Người căn dặn: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ 
từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc 
chung cho dân... Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, 
ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, 
kính ta”4. 

Trong 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người đã đi nhiều nơi, 
làm nhiều công việc, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của nhiều nước. Tinh 
thần trọng lý, tư tưởng đề cao con người và quyền con người, tác phong, lối 
làm việc dân chủ là những nhân tố cơ bản của văn hóa phương Tây được 
Hồ Chí Minh tiếp thu để làm giàu trí tuệ của mình. Các lý thuyết về tổ chức 
nhà nước và thực tiễn tổ chức nhà nước ở các quốc gia hiện đại cũng được Hồ 
Chí Minh chú tâm tìm hiểu.  

Xây dựng con người là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, trong Di chúc, Hồ 
Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.502. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.382. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64. 
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quan trọng và rất cần thiết”1. Ý tưởng “trồng người” của Quản Trọng, nhà 
triết học Trung Quốc thời Xuân Thu, được Hồ Chí Minh trân trọng, tâm đắc 
và diễn đạt một cách cô đọng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi 
ích trăm năm thì phải trồng người”2. 

 4. Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp 
luận có tính quyết định trong tư tưởng Hồ Chí Minh  

Việc nghiên cứu, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh diễn 
ra trên nền tảng của những tinh túy tri thức văn hóa được chắt lọc, hấp thụ 
cùng với năng lực chính trị, sự hiểu biết được tích lũy qua thực tiễn phong 
phú trong hoạt động đấu tranh vì mục tiêu cứu nước và giải phóng dân tộc. 
Bản lĩnh chính trị và trí tuệ đã nâng cao khả năng tư duy độc lập, tự chủ và 
sáng tạo ở Hồ Chí Minh khi vận dụng những nguyên lý cách mạng của thời 
đại vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin đã giúp Hồ Chí Minh 
tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước: 
“Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, 
vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”3; “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh 
nhất là chủ nghĩa Lênin”4, “Chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của 
Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam 
ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được những thắng lợi to lớn”5. 

5. Phong cách Hồ Chí Minh là nhân cách cao đẹp của người 
cộng sản được hình thành trên nền tảng đạo đức, văn hóa đã được 
giáo dục từ rất sớm của gia đình và truyền thống tốt đẹp của quê 
hương, đất nước, được trui rèn trong thực tiễn sinh động  

Phong cách tư duy đặc biệt của Hồ Chí Minh là thể hiện của tư chất 
thông minh, sắc sảo, nhạy bén của Người. Phong cách tư duy ấy thể hiện 

__________ 
1, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.612, 589. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.528. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.563. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 448

sự khôn khéo, tính bản lĩnh, trí sáng tạo, ý chí tự chủ... Phong cách tư duy 
của Người ngày càng được tôi luyện dạn dày hơn bởi vì Người luôn là tấm 
gương của người cán bộ có tinh thần ham học, ham làm việc, ham tiến bộ 
không ngừng. 

Phong cách làm việc nghiêm túc, khoa học luôn luôn được Người đề cao. 
Người đòi hỏi phải xây dựng tác phong điều tra, nghiên cứu trong mọi công 
tác cũng như trong khi định ra mọi chính sách của Đảng và Nhà nước... 
Muốn làm được điều đó, Hồ Chí Minh yêu cầu phải tuân thủ nguyên tắc: 
“dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng 
kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những 
đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được 
quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, 
phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với 
tình hình nước ta”1. 

Phong cách độc đáo trong diễn đạt khi viết và khi nói của Người được 
hình thành bởi tất cả mục tiêu hành động của Người là “vì dân”. Viết và nói 
là để cho dân nghe, dân hiểu, dân nhớ, dân dễ làm và làm đúng ý Đảng - “Ý 
Đảng và lòng dân” là một mối quan hệ biện chứng tạo nên mọi thành công 
của cách mạng. 

Phong cách ứng xử của Người là biểu hiện sự kết tinh cao đẹp của văn 
hóa ứng xử dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống trọng nghĩa, nhân ái, cao 
thượng, lịch thiệp... Không chỉ nhân dân mà nhiều lúc kẻ địch cũng nghiêng 
mình nể phục. 

Phong cách sinh hoạt đời thường của Người trong suốt cuộc đời đã tạo 
cho Người nhân cách cao quý khiến nhân loại phải nghiêng mình thán phục, 
bởi lẽ phong cách giản dị, gần gũi, nhân hậu ấy đã được trao truyền từ 
truyền thống gia đình và được chính Người trân trọng gìn giữ. 

 6. Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, 
Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc, là nền tảng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.92. 
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tư tưởng của Đảng, là phương châm lãnh đạo, phương châm hành động của 
cấp ủy đảng các cấp. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động 
trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; trở thành việc làm tự giác, 
thường xuyên của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; là nội 
dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, 
ngang tầm nhiệm vụ; 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; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và 
các biểu hiện tiêu cực khác. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, xác định cụ thể đối 
tượng, nội dung nêu gương của cán bộ chủ chốt Thành phố, quan tâm xây 
dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên 
chức; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; quan 
tâm tổ chức các hoạt động hướng về nhân dân, nhiều mô hình mới, cách làm 
sáng tạo, hiệu quả đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn, tạo bước đột phá 
phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, 
tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Thành phố đối với cả nước. 

7. Một số đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả thiết 
thực hơn nữa, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung 
ương quan tâm một số vấn đề sau: 

- Tài liệu phục vụ học tập các chuyên đề cần được biên soạn cô đọng hơn, 
bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. 

- Thời gian qua, gắn với việc triển khai học tập chuyên đề, một số tác 
phẩm của Bác cũng được giới thiệu. Tuy nhiên, số lượng các tác phẩm của Bác 
được giới thiệu còn ít, chưa minh họa rõ nét cho các chủ đề. 
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- Lực lượng báo cáo viên các cấp cần thường xuyên bồi dưỡng về kiến 
thức, kỹ năng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và gương mẫu để đảm bảo 
tính thuyết phục đối với người nghe.  

- Các chủ đề tiếp theo xin đề xuất các vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về quyền con người, về văn hóa, giáo dục - đào tạo, về các nguyên tắc 
trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Cùng với các chuyên đề, giới thiệu thêm 
các tác phẩm của Bác có nội dung liên quan để nghiên cứu, học tập, liên 
hệ, vận dụng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, 
tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, 
của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người để 
lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần vững chắc của đời 
sống xã hội, nền tảng tư tưởng bền vững của Đảng. Vì vậy, mỗi cấp ủy đảng, 
cán bộ, đảng viên và mỗi chúng ta cần chủ động, tích cực, nỗ lực học tập, rèn 
luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm 
cụ thể, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp thực sự trong sạch, 
vững mạnh, đạo đức, văn minh, cán bộ, đảng viên thật sự xứng đáng “là 
người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”1, đưa đất 
nước ta trở thành một quốc gia phát triển bền vững theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như mong muốn và di 
nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  
TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 
VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 

TỈNH ỦY HƯNG YÊN 

Hưng Yên vinh dự, tự hào là quê hương bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sinh thời, Bác cũng luôn dành những tình cảm 
đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên. Người đã 
10 lần về thăm và làm việc với tỉnh; 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho các 
tập thể và tặng Huy hiệu của Người cho 67 cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Tình cảm và sự quan tâm của Người đã trở thành nguồn động lực to lớn, cổ 
vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên trong những 
chặng đường phát triển.  

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”, 
trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, 
sâu rộng tới các cấp, các ngành trong tỉnh, từ đó xuất hiện nhiều cách làm 
hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ 
quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Một số kết quả 
nổi bật như sau: 

1. Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW được ban hành; căn cứ các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU để triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng và nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của tỉnh và các địa 
phương, đơn vị. Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch số 30-KH/TU, trong 4 
năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và cấp ủy các cấp trong tỉnh 
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đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực 
hiện toàn diện Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân 
trong tỉnh. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã đặc biệt chú trọng và thực hiện nghiêm túc, 
ngay từ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và 
các chuyên đề hằng năm; những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong 
phú. Năm 2017, tỉnh tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở ba cấp. Năm 2018, phát động 
Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí với chủ đề học tập và làm 
theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên”. Năm 2019, tổ 
chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hưng Yên đinh ninh lời Bác” gắn 
với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; tổng kết, trao giải 
“Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí với chủ đề học tập và làm 
theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” và phát hành cuốn sách Tướng 
lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh. Năm 2020, tổ chức Hội nghị sơ kết 
4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức gặp mặt 
biểu dương 130 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

3. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên 
đã chỉ đạo triển khai đến 100% chi bộ trong tỉnh thực hiện việc ghi Sổ ghi 
đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh (phát hành hơn 3.000 cuốn); xác định đây là một trong những 
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất 
lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Đến nay, 100% chi bộ trong tỉnh 
đều triển khai việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu, trong đó có trên 94% số 
chi bộ tổ chức triển khai bảo đảm nền nếp. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh 
đã có trên 80 nghìn lượt đảng viên được ghi danh. 

4. Từ việc nắm vững các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, các địa 
phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ 
thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều 
địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  453

phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; 
chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận 
xã hội quan tâm... Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.  

5. Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đi vào thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã lựa 
chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong cả nhiệm 
kỳ 2015 - 2020, đó là: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp 
công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; huy động các 
nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây 
dựng giao thông; thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ 
thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển 
ở các ngành cùng cấp.  

Để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong 
tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất 
cả các lĩnh vực. Theo đó, tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm 
công nghiệp, tiếp nhận có chọn lọc các dự án; thu hút thêm nhiều dự án có 
vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới 
sản xuất, phân phối khu vực và toàn cầu1. Năm năm qua, kinh tế của tỉnh 
tăng trưởng nhanh, bền vững, tốc độ tăng trưởng đạt 8,81%/năm (mục tiêu 
tăng từ 7,5 - 8%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương 
dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới: hoàn thành xây 
dựng nông thôn mới cấp xã năm 2019 và ở 5 đơn vị cấp huyện; đến nay, đang 
tập trung hoàn thành ở cấp huyện và cấp tỉnh. Tỉnh đã sớm hoàn thành và 
đưa vào khai thác một số tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn tỉnh như: Tuyến 
đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình; 
nâng cấp, mở rộng quốc lộ 38, đường đê tả sông Luộc... 

6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ban hành và tổ chức thực 
hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 05/02/2018, Chương 
trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 05/02/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức và 

__________ 
1. Thu hút 817 dự án đầu tư, tăng 84,8% so với giai đoạn 2011 - 2015. 
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quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công 
lập, đạt nhiều kết quả1.  

7. Tỉnh đã ban hành và thực hiện đồng bộ Quy định số 1089-QĐi/TU, 
ngày 16/3/2018 về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 
và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 
Quy định số 1090-QĐi/TU, ngày 16/3/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ 
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 1091-QĐi/TU, ngày 
16/3/2018 về tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 
Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 25/9/2018 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ 
lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 26/9/2018 về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016 - 2020 và 
những năm tiếp theo. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành 
cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cử cán bộ của tỉnh tham 
gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đối tượng do Trung 
ương tổ chức.  

Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1383-QĐ/TU, ngày 
14/12/2018 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu 
__________ 

1. Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đã sáp nhập, tổ chức lại Văn phòng 
các Ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho hoạt động của Tỉnh ủy và 
các Ban Đảng tỉnh (từ ngày 01/01/2019); giảm 6 phòng, 6 vị trí cấp trưởng và tạm 
tăng 5 cấp phó. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo Hưng Yên, các tổ chức chính 
trị - xã hội tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh giảm 14 khoa, phòng, ban trực thuộc, 
14 vị trí cấp trưởng và tạm tăng 13 cấp phó. Thực hiện mô hình, Trưởng ban Dân vận đồng 
thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở 9/10 huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Tuyên 
giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 10/10 huyện, thị xã, thành phố 
(giảm 19 vị trí cấp trưởng). Sáp nhập Đảng bộ Khối các cơ quan với Đảng bộ Khối doanh 
nghiệp thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, hoạt động từ ngày 01/11/2019 
(giảm 5 đầu mối trực thuộc, 5 vị trí cấp trưởng và tạm tăng 4 cấp phó). Thực hiện chủ trương 
việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố...  

Khối cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh vào hoạt động. Sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của 8 sở, ngành (giảm 9 
phòng chuyên môn, nghiệp vụ); 4 chi cục thuộc Sở (giảm 5 phòng); hợp nhất Phòng Khám - 
Quản lý sức khỏe với Viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng thành Trung tâm Bảo vệ và 
Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trực thuộc Sở Y tế từ ngày 15/7/2019; tổ chức lại các đơn vị 
sự nghiệp công lập (giảm 17 đơn vị; 60 khoa, phòng và tương đương); giải thể 7 trạm y tế 
cấp xã; sáp nhập 4 thôn thuộc thị xã Mỹ Hào; tiếp tục thẩm định, sáp nhập 34 thôn 
thuộc 3 huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Kim Động.  
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cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định về các đồng chí cấp ủy 
viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Không ngừng đổi mới, nâng cao 
chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử 
tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động tiếp công dân, xử lý 
đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của cơ 
quan dân cử và đại biểu dân cử. 

Các cơ quan, tổ chức đã xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức 
nghề nghiệp. Việc kê khai tài sản, thu nhập được triển khai nghiêm túc. 
Tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, ý kiến, kiến nghị của công dân. Lãnh đạo tỉnh đã chủ trì nhiều hội nghị 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ khiếu nại, tố cáo đã được tập trung giải 
quyết khách quan, đúng pháp luật; những vụ việc đông người, phức tạp, kéo 
dài được kiểm tra, rà soát, đối thoại, vận động. Đã giải quyết dứt điểm được 
nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; hạn chế tối đa phát sinh vụ việc 
mới góp phần quan trọng không để hình thành các điểm nóng về an ninh 
trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tự phê bình và phê bình được các cấp ủy, chính quyền thường 
xuyên quan tâm, chỉ đạo. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành 
hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, 
đảng viên; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập 
thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó, đưa nội dung việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những tiêu chí làm 
căn cứ để đánh giá xếp loại. Chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở đảng, 
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, 
tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị trong tự phê bình và phê bình. 

Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị đã đem lại những 
kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở đạt nhiều kết quả; bộ máy của hệ thống 
chính trị được đổi mới, sắp xếp đạt kết quả rõ nét, bước đầu đã sắp xếp lại tổ 
chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, bảo đảm hoạt động ổn định thông 
suốt, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh 
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Hưng Yên đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến 
tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong tỉnh. Đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, thúc 
đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ 
thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, xin đề 
xuất một số kiến nghị sau: 

Thứ nhất, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã và đang đạt 
được những kết quả quan trọng vì vậy, trên cơ sở tổ chức đánh giá sơ kết 
5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương tham 
mưu với Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW trong nhiệm kỳ XIII của Đảng, chưa cần thiết ban 
hành chỉ thị mới thay thế. 

 Thứ hai, Trung ương cần xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị toàn khóa và từng năm. Việc xây dựng nội dung các chuyên đề hằng năm 
cần bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng; kế hoạch, hướng 
dẫn cần chi tiết, cụ thể hóa, sát với nội dung của chuyên đề. Không ngừng 
đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, nghiên cứu 
các chuyên đề, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới cơ sở. 

Thứ ba, hằng năm nên tổ chức sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW vào thời điểm 
kết thúc năm dương lịch, kết hợp với đánh giá kết quả triển khai chuyên đề 
của năm. 
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XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN,  
PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN  

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
TẠI TỈNH KHÁNH HÒA 

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 

Tôn trọng nhân dân, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là 
quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong toàn bộ tư tưởng, tình cảm và 
cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng 
định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không 
gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”1. Sợi chỉ đỏ đó đã theo 
Người suốt những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, góp phần 
làm nên những chiến công hiển hách, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng 
lợi vinh quang, đưa đất nước Việt Nam đến vị thế độc lập, tự chủ sánh vai 
các cường quốc năm châu, đưa nhân dân Việt Nam đến với bầu trời tự do 
và hạnh phúc. 

Thấm nhuần tư tưởng của Người, kế thừa và vận dụng sáng tạo với điều 
kiện thực tiễn tại Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 
số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Sau khi Chỉ thị được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và hầu hết cấp ủy cơ sở, 
Ủy ban nhân dân các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Qua 
hơn 2 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU đã đạt một số kết 
quả quan trọng: 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453.  
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Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hằng 
năm đều đi cơ sở, trực tiếp làm việc với ban thường vụ cấp ủy các địa 
phương, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành của tỉnh để nắm bắt tình 
hình, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện cho 
từng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.  

Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế làm việc, xác 
định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức 
lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh 
đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 
18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 
trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 
kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã bố trí thời gian tiếp và giải 
quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Từ khi thực hiện Quy 
định số 11-QĐi/TW đến tháng 2/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp dân 
định kỳ 9 ngày/30 công dân/40 vụ việc (gồm 3 vụ việc công tác cán bộ của cấp 
ủy, 3 vụ việc về chính sách cán bộ, 31 vụ việc về công tác quản lý hành 
chính, 3 vụ việc về tư pháp). 

Trước những tác động nặng nề do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến 
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường 
các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp. Đồng thời, luôn quan tâm và thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, 
cận nghèo, hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân gặp khó 
khăn do dịch bệnh Covid-19. Tỉnh đã dành 100 tỉ đồng để đăng ký mua 
vắcxin phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, 
chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Công 
tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề ra và đạt hiệu quả 
cao. Tháng 8/2018, Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 
Khánh Hòa chính thức được thành lập. Tính đến nay, toàn tỉnh có 140 thủ tục 
hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 được triển khai; 
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đã bãi bỏ 604 thủ tục hành chính. Qua đó, giúp giảm thời gian, nâng cao sự 
hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính 
công. Bên cạnh đó, một số mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành 
chính đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân 
đánh giá cao.  

Công tác chăm lo đời sống của nhân dân luôn được các cấp ủy, chính 
quyền quan tâm giải quyết ngày một hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 
dần qua các năm: năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9,68%, đến cuối năm 
2020 giảm xuống còn 2,09%. Khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, 
hộ nghèo cơ bản đã tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, hạ tầng thiết yếu, cải 
thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Mặt khác, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp 
ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xử lý những hành vi 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống 
chính trị các cấp đã cùng chung tay chăm lo cho nhân dân. Với các phong 
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
“Nối vòng tay lớn”..., toàn tỉnh đã vận động quà, tiền với giá trị trên 116 tỉ 
đồng, hỗ trợ xây mới 1.300 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2.500 nhà đại đoàn 
kết cho hộ nghèo; hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ 
trợ quà Tết, học sinh nghèo hiếu học, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, 
công nhân khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí; giải quyết việc làm; 
mua sắm phương tiện sản xuất; ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ 
chủ quyền Tổ quốc... 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã 
đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
vào các phong trào hành động cách mạng của đơn vị mình. Năm 2020, toàn 
tỉnh đã hỗ trợ xây mới 105 căn nhà trị giá trên 5 tỉ đồng, sửa chữa 20 căn 
nhà trị giá 333 triệu đồng trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình 
chính sách, neo đơn. Trước tình hình dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên, hội 
viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã 
không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động 
nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch bệnh. 
Toàn tỉnh đã vận động được hơn 44,5 tỉ đồng, trong đó các tổ chức tôn giáo 
ủng hộ trên 854 triệu đồng và nhiều hiện vật, trang thiết bị y tế phòng dịch. 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời phân bổ, hỗ trợ các đơn vị 
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trực tiếp phòng dịch, hỗ trợ 2.116 người bán vé số, 1.000 hộ nghèo, hộ khó 
khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều mô hình, cách làm sáng 
tạo như: ATM gạo tại thành phố Nha Trang và các huyện Khánh Sơn, 
Khánh Vĩnh; “Siêu thị 0 đồng”; “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại 
dịch”... Trước những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra đối với các tỉnh Bắc 
Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động 
ủng hộ hơn 5,6 tỉ đồng; ngoài ra nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, địa 
phương trong tỉnh đã chung tay ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ hàng chục tỉ đồng 
và vật phẩm tiêu dùng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.  

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp 
tục được cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường, tập trung vào vấn đề công 
khai, dân chủ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 
bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
và nhân rộng các mô hình, điển hình có hiệu quả để tuyên truyền, học tập 
kinh nghiệm. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với công tác cải cách hành chính 
và công tác dân vận của chính quyền được nâng cao, theo hướng gần dân, sát 
dân, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.  

Các địa phương đã tăng cường gặp mặt, đối thoại, giải quyết kịp thời, 
thỏa đáng các vấn đề liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư; chấn 
chỉnh công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, 
ô nhiễm môi trường... 

Một số đơn vị, địa phương đã chủ động phân công đảng viên phụ trách 
hộ, nhóm hộ gia đình; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, 
vướng mắc của người dân, vận động, tuyên truyền, giải thích các chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà nước cho nhân dân hiểu, đồng thuận (Thị ủy 
Ninh Hòa, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh...). Đảng ủy khối Doanh nghiệp 
tỉnh đã tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với người đứng đầu các doanh nghiệp 
ngoài khu vực Nhà nước; trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho đảng viên sinh hoạt 
đảng tại các doanh nghiệp... Nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố đã linh hoạt 
trong sắp xếp thời gian sinh hoạt định kỳ nhằm tạo điều kiện cho đảng viên 
làm tại các doanh nghiệp tư nhân, đảng viên làm ăn xa có điều kiện sinh 
hoạt đảng theo quy định của Trung ương. 
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Các địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc quan tâm chăm lo 
phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục... cho nhân dân; tập trung 
khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. 

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng văn hóa, con 
người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã 
hội; phong trào xây dựng nông thôn mới có kết quả tích cực, tính đến tháng 
3/2021, toàn tỉnh có 56/92 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
ngày càng lan tỏa sâu rộng, đến nay, toàn tỉnh có 139/139 đơn vị cấp xã, 
583/971 khu dân cư đăng ký xây dựng trên 200 mô hình, trong đó có trên 30 
mô hình đạt hiệu quả cao. Hằng năm, có 85% khu dân cư được công nhận 
khu dân cư văn hóa, 96% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 

Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cùng toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị đã có 
những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành vi ứng xử với nhân dân 
trong hoạt động công vụ; thái độ tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân, 
tập trung có hiệu quả giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm... Nhờ đó 
đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, 
chính quyền địa phương, tạo khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Khánh Hòa trong những năm qua.  
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI TỈNH KIÊN GIANG 

TỈNH ỦY KIÊN GIANG 

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm đến việc 
triển khai và 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”, 
đạt nhiều kết quả tích cực. 

1. Những kết quả đạt được 

Sau khi học tập Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề cụ thể1 để lãnh đạo 
thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục gắn việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nghị quyết về xây dựng Đảng và các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở từng ngành, địa phương, 
đơn vị; tập trung xác định và giải quyết có hiệu quả một số hạn chế, yếu kém 
của công tác xây dựng Đảng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc2, những biểu hiện 
__________ 

1. Chuyên đề năm 2017 - 2018: “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người 
đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong 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”; chuyên đề năm 2019: “Tổ chức thực hiện tốt chế độ đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân” và chuyên đề năm 2020: “Phát huy vai 
trò của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 và Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh”. 

2. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận và nhân 
dân về vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; về công tác đấu thầu, 
giao thầu mua thuốc chữa bệnh, các thiết bị y tế; về thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm 
cán bộ ở Đảng bộ cơ sở Sở Y tế); tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức; tình trạng 
một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thiếu gương 
mẫu, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực 
đạo đức gia đình và xã hội (các đảng bộ: Hà Tiên, Kiên Hải, Công an tỉnh...). 
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suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay tại địa phương, cơ 
quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mới trên nhiều mặt.  

Nhiều nơi đã khắc phục khá tốt các biểu hiện như: ít chịu khó học tập, 
nghiên cứu lý luận; giấu giếm không dám nhận khuyết điểm trong tự phê 
bình; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu tinh thần trách nhiệm 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao; ít chịu khó lắng nghe ý kiến người khác; 
kén chọn chức vụ, vị trí công tác; không sâu sát, không nắm chắc tình hình 
địa phương, cơ sở; sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân...  

Nhiều cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện: tôn trọng nhân 
dân, phát huy dân chủ qua việc tăng cường “Tiếp nhận giải quyết các phản 
ánh, kiến nghị bức xúc của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
quần chúng”; “Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên để 
giải quyết các phản ánh, kiến nghị, bức xúc”; “Thực hiện dân chủ trong quản 
lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị”. Chăm lo phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống nhân dân qua việc: “Huy động mọi nguồn lực phát 
triển kinh tế - xã hội”; “Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu 
hạ tầng phục vụ cho sản xuất”. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách 
hành chính qua “Thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ 
và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; “Cải cách hành 
chính”, “Chấn chỉnh lề lối làm việc đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, 
công nghệ trong các mặt công tác”;... góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn 
định chính trị, an ninh - quốc phòng ở địa phương, đơn vị. 

Nhiều cấp ủy đảng chỉ đạo đưa nội dung nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị vào bản cam kết thực 
hiện chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là 
những cam kết nêu gương về kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ 
nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các khâu, các bước trong quy 
trình công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện công khai bản cam kết để cán bộ, 
đảng viên và nhân dân giám sát, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá cán bộ, 
đảng viên hằng năm. Qua đó, đã giúp cho công tác xây dựng Đảng của tỉnh 
đạt được nhiều kết quả quan trọng; ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên từng bước được nâng lên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu 
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các cấp trong thực hiện nói đi đôi với làm, trong giao tiếp, ứng xử, thể hiện 
sự gần gũi, gắn bó, được nhân dân đồng tình ủng hộ.  

Công tác thông tin, tuyên truyền; giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh 
chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và 
các chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo và tổ chức tốt Hội thảo 
khoa học “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh” và tổ chức buổi Họp mặt, giao lưu 50 năm thực hiện Di chúc của Người 
(1969 - 2019), đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán 
bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giao lưu, học tập, trao đổi tri thức, 

kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Bác. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt 
chính trị, hội thi tuyên truyền, thi tìm hiểu nhằm phổ biến tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, 
phù hợp với từng đối tượng, gắn với tăng cường công tác đấu tranh, phản 
bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.  

Hằng năm, các cấp ủy đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, 
giám sát, sơ kết, tổng kết. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn 
chế, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; biểu dương, khen 
thưởng trong quá trình thực hiện; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu 
biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội1.  

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thực sự đã tạo được những chuyển biến tích cực, là động lực quan trọng góp 
phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng.  

2. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Kiên Giang vẫn còn những 
hạn chế nhất định, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW có lúc, có nơi còn chưa quyết liệt. Một số cấp ủy chưa chủ động, 

__________ 
1. Mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Nâng cao hiệu quả công tác vận động 

quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự”, 
“Tất cả cán bộ, đảng viên mỗi tháng dành từ 1 đến 2 ngày giúp dân thực hiện những phần 
việc xây dựng nông thôn mới”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Tiếp bước đến trường”, “Nâng cao 
chất lượng cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, “Ngày thứ 
bảy không nghỉ”, “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, “Thắp sáng 
đường biên”,... 
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còn lúng túng trong việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức 
xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; chậm “Tổ chức thực hiện tốt chế độ đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân” theo 
kế hoạch. Việc xây dựng bản cam kết cá nhân ở một vài nơi còn hình thức, 
chung chung hoặc sao chép, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác 
nên không thiết thực và khả thi. Vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên, người 
đứng đầu chưa nêu gương, né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện 
suy thoái; nể nang, ngại va chạm, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; bị xử lý kỷ luật. 
Công tác tuyên truyền từng lúc chưa sâu rộng; nội dung, hình thức chậm đổi 
mới. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế 
lực thù địch hiệu quả chưa cao. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa 
nhiều, chậm được nhân rộng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy từng 
lúc chưa được quan tâm đúng mức. Một số nơi, sự chuyển biến trong làm 
theo Bác chưa nhiều, chưa rõ nét. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. 
Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết thủ tục hành chính chưa được ngăn chặn triệt để.  

3. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trọng 
tâm là “làm theo” Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đề xuất một số giải 
pháp sau: 

Một là, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, thực 
hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW, 
ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị, gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, 
nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các nghị quyết về công tác tổ 
chức, cán bộ; các quy định về trách nhiệm nêu gương...  

Hai là, thường xuyên gắn tuyên truyền, quán triệt học tập với việc thực 
hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục 
truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình 
thức đa dạng, phù hợp. Đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, trước hết 
là đổi mới phương thức lãnh đạo, nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ 
phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi 
nhiệm vụ. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, 
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điều hành; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng gây bức xúc trong 
nhân dân. Giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; các 
điển hình, bài học kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin truyền thông, 
mạng xã hội, youtube,... gắn với tăng cường đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sức lan tỏa 
sâu rộng trong toàn xã hội. 

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xét xử.  
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy định về công tác kiểm tra của tổ 

chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên. Lấy kết quả làm theo Bác làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá 
nhân hằng năm; đồng thời làm căn cứ thực hiện các khâu trong công tác cán 
bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực, những vụ việc được dư luận quan tâm. 
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG TRIỂN KHAI  
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW Ở TỈNH KON TUM 

VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI  

TỈNH ỦY KON TUM 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía bắc Tây Nguyên, có 
9 huyện và 1 thành phố1, 102 xã, phường, thị trấn2, với 756 thôn (làng), tổ 
dân phố. Diện tích tự nhiên là 9.690,46 km2; dân số toàn tỉnh năm 2020 
khoảng 555.000 người với 28 dân tộc3, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số 
chiếm trên 53%; toàn tỉnh có 14 đảng bộ và 10 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh 
ủy, 660 tổ chức cơ sở đảng4 với 28.946 đảng viên.  

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai 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” gắn với thực hiện các quy định của Đảng về 
trách nhiệm nêu gương, đạt được hiệu quả thiết thực; tạo được sự chuyển 
biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát hiện, xây dựng và nhân rộng các 
mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến; công tác thông tin, tuyên truyền, 
biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường với 
nhiều hình thức phù hợp.  

__________ 
1. Trong đó có 2 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ 

Rông) và 3 huyện được Chính phủ cho hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a (Đắk Glei, Kon Rẫy, 
Sa Thầy). 

2. Trong đó có 13 xã biên giới; 61 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư 
theo Chương trình 135. 

3. Trong đó có 7 dân tộc tại chỗ: Xơđăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hrê. 
4. Có 197 đảng bộ cơ sở với 1.845 chi bộ trực thuộc (1 đảng bộ bộ phận) và 463 chi bộ cơ sở. 
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1. Một số kết quả nổi bật đã đạt được  

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, bản cam kết của cá 
nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 
thành nền nếp thường xuyên.  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo 
chuyên đề hằng năm; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế 
hoạch và yêu cầu cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn 
luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 
đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang 
đã thực hiện tốt việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn 
đấu hằng năm; việc thực hiện bản cam kết được đánh giá gắn với đánh giá, 
xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm. Cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò nêu 
gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi 
với làm”; một số chi bộ đã tổ chức cho đảng viên liên hệ việc thực hiện bản 
cam kết trong các buổi sinh hoạt thường kỳ. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 
thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, 
đơn vị.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ đạo, xác định đây là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhằm đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, 
xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Việc đưa nội 
dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt 
định kỳ được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trở thành nền nếp và có 
hiệu quả thiết thực ở nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh1.  

__________ 
1. Các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ngọc Hồi; các đảng ủy: 

Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy khối cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh). 
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Việc sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức phong 
phú như: tổ chức luân phiên để đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam 
kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; lồng ghép, đưa nội dung thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực1; vào chương 
trình, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, chi đoàn, chi hội, khu dân cư và 
lồng ghép vào các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ tại cơ sở...  

- Công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo Bác và nhân 
rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả được quan tâm; công tác biểu dương, 
khen thưởng điển hình tiên tiến được chú trọng.  

Công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu 
rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức; 
trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; các trang thông tin điện tử của ngành, bản tin, tạp chí của các 
ban, ngành, hội, đoàn thể; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về chủ đề 
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các 
buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn viên, hội viên, sinh hoạt khu dân cư...  

Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
tiếp tục chú trọng2. Đã triển khai, xét chọn 13 tác phẩm báo chí, 5 tác phẩm 

__________ 
1. Các huyện: Kon Plông; Ia H’Drai tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp xã và cấp 

huyện. Các đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh; các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Ngọc Hồi... phân công đảng viên sưu tầm 
những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt; tổ chức kể chuyện 
những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên sóng truyền hình 2 tuần/số; chuyên mục 
“Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh” trên sóng phát thanh vào ngày chủ nhật hằng tuần. Báo 
Kon Tum có ít nhất 2 số/tháng trong chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên cập nhật các bài viết, thông 
tin, tuyên truyền, biểu dương những gương người tốt, việc tốt. Tạp chí Văn nghệ Kon Tum đã 
đăng tải nhiều tác phẩm ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng, ca ngợi những thành tựu trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm 
phát hành phim và chiếu bóng tỉnh, Trung tâm triển lãm tỉnh và Đoàn Nghệ thuật tỉnh 
thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 
thuật. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh đăng tải đều các tin, bài, ảnh tuyên 
truyền nội dung này. 
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phát thanh - truyền hình, 1 tác phẩm âm nhạc và 1 tập thể tham gia Giải 
thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ 
đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng 
năm, đều giới thiệu tư liệu các tập thể, cá nhân điển hình của tỉnh tham gia 
triển lãm “Những tấm gương bình dị” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ 
niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)1.  

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên được 
quan tâm. Ngành giáo dục đã sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học 
về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” để tích hợp vào môn giáo dục công 
dân và các môn học có liên quan; lồng ghép vào các buổi hoạt động ngoài giờ, 
sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội... Các đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai tuyên truyền, giáo dục các 
nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các 
buổi sinh hoạt đảng, chào cờ, hội nghị... 

Một số địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực2. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình được chú trọng; toàn tỉnh hiện 
có 258 mô hình đã và đang triển khai. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau 
làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống 

__________ 
1. Năm 2017, giới thiệu tư liệu 2 tập thể, 6 cá nhân; năm 2018, giới thiệu tư liệu 3 tập 

thể, 6 cá nhân; năm 2019, giới thiệu tư liệu 9 tập thể, 11 cá nhân; năm 2020, giới thiệu tư 
liệu 7 tập thể, 6 cá nhân. 

2. Thành Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi; thi kể chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với 
Bác Hồ”; thi viết, làm thơ, hoạt cảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Huyện Đắk Tô triển khai 
“Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”; chỉ đạo Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy mỗi tháng quán triệt 1 chủ đề, chủ điểm tại buổi sinh hoạt tư tưởng 
tuần đầu của tháng. Huyện Kon Rẫy lồng ghép tuyên truyền trong Hội thi Bí thư chi bộ 
giỏi cấp huyện. Các đảng ủy: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt Cuộc 
vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; 5 nội 
dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đẩy 
mạnh thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” 
và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì 
nhân dân phục vụ”... 
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văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... đã được nhân rộng, mang 
lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng1...  

- Việc lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá, tạo sự chuyển biến 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 
càng được chú trọng.  

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đều lựa chọn 3 - 4 nhóm 
nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển 
khai thực hiện, tập trung vào việc rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy 
định về tiêu chuẩn đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện trách 
nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; thực hành dân 
chủ, cải cách hành chính, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, bức xúc; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức tự 
giác của cán bộ, đảng viên về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư... Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn 
những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với điều 
kiện, đặc điểm, tình hình để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Ngoài những nội 
dung đột phá theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, 
thành ủy đã chú trọng những vấn đề trọng tâm, bức xúc như công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây 
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng nông thôn mới... để tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc2. 

__________ 
1. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức 2 hội nghị biểu 

dương, khen thưởng năm 2018, 2019 và ủy quyền cho các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng năm 2020 (do đại dịch Covid-19); trong đó, Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 1 tập thể, 3 cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 44 tập thể, 68 cá nhân; các 
đơn vị cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 355 tập thể, 751 cá nhân. 

2. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm 
đối với công việc và thái độ phục vụ tổ chức, công dân, không để xảy ra tình trạng lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân; công khai đầy đủ, đúng quy định thủ 
tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang thông tin điện tử của các 
đơn vị.  
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Cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, các ngành đã phát huy tốt trách 
nhiệm nêu gương; tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao 
trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật...; đồng thời nghiêm túc 
thực hiện Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực 
tiếp giữa bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp 
với nhân dân. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị 
đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đối thoại hằng năm, quan tâm giải 
quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp 
và nhân dân quan tâm; có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái 
độ ứng xử với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp 
ủy, chính quyền các cấp1. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế nhất định. Vẫn có một số 
cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để 
triển khai thực hiện; chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số cán bộ, 
đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó 
theo dõi, đánh giá.  

2. Một số giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới 

(1) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; 
tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ 
quan, đơn vị trong lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.  

__________ 
1. Tiêu biểu là: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trực tiếp đối thoại với người dân tại thôn Plei Sar (xã Ia 
Chim, thành phố Kon Tum) và đại biểu phụ nữ, đại biểu thanh niên của tỉnh. Đồng chí Nguyễn 
Văn Hòa, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gương mẫu tiếp công dân hằng tháng, 
giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân; chỉ đạo thủ tục cải cách hành chính; Bí thư 
Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã tiếp dân, đối thoại 16 lượt với 
nhân dân; lãnh đạo huyện Đắk Hà tổ chức 2 lần đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tổ chức 1 cuộc gặp gỡ, đối thoại 
với các hợp tác xã, hộ sản xuất, chủ trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp; huyện Kon Rẫy tổ 
chức được 1 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân; huyện Ngọc Hồi tổ chức 1 buổi đối thoại với 
nhân dân xã Đắk Ang; huyện Đắk Glei tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí 
thư, người đứng đầu chính quyền với nhân dân... 
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Cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là những tập thể, 
cá nhân có vai trò quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có việc triển 
khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì 
vậy, cần có cơ chế ràng buộc, gắn trách nhiệm để các cấp ủy, người đứng đầu 
cấp ủy, cơ quan, đơn vị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thành công việc 
thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và của người đứng đầu cấp ủy, cơ 
quan, đơn vị.  

(2) Nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu 
quả, ngày càng đi vào chiều sâu; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh được vận dụng phổ biến trong cách nghĩ, cách làm của người 
cán bộ, đảng viên.  

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, triển khai cho cán bộ, đảng 
viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 
các chuyên đề hằng năm. Việc hướng dẫn xây dựng bản cam kết học tập và 
làm theo được gắn với các nghị quyết, quy định khác của Đảng, nội dung 
hướng dẫn chung chung, nên dẫn đến việc các cá nhân đăng ký nội dung học 
tập và làm theo cũng chung chung. Vì vậy, cần phải nghiên cứu, đổi mới nội 
dung, phương thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả. 

Xét cho cùng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng: (i) Đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, 
vừa chuyên”, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có đạo đức cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có phong cách lãnh đạo và làm việc khoa 
học, dân chủ, hiệu quả, sống có nghĩa, có tình; (ii) Xây dựng cấp ủy, tổ chức 
đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”... vì mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. Vì vậy, cần rà soát, đổi mới nội dung, phương thức theo 
hướng xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, có dấu hiệu nhận biết để có 
cơ chế kiểm tra, giám sát, góp ý tự phê bình và phê bình, đưa việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều 
sâu; đổi mới cách đăng ký nội dung học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên 
theo hướng làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, khắc phục những hạn chế 
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về tư tưởng, đạo đức, tác phong; đồng thời, gắn việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác tổ chức cán bộ, chọn 
được những người thực sự có đức, có tài cho Đảng.  

(3) Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, nhân rộng các mô hình tạo sức lan 
tỏa trong địa phương, cơ quan, đơn vị và trong xã hội. Công tác giáo dục, 
tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 
lựa chọn một số mô hình có tính phổ biến để chỉ đạo triển khai trong cả 
nước hoặc ở từng địa phương. 

(4) Tiếp tục duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ 
quan, đơn vị, tạo thành việc làm thường xuyên với các hình thức thích hợp.  

(5) Định kỳ tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, sơ kết rút kinh nghiệm, 
giới thiệu các mô hình hay để các địa phương, đơn vị học tập, nhân rộng. Chỉ 
đạo thực hiện nghiêm quy định “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối 
với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Hằng 
năm, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; có cơ chế giám sát thường xuyên đối 
với cán bộ, đảng viên thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo. Kịp 
thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ; phát hiện để 
nhân rộng một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, có tính khả thi cao. Tổ 
chức việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo quy định, phù hợp với 
điều kiện và tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị. 
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XÂY DỰNG VÀ TUYÊN TRUYỀN MÔ HÌNH HAY,  
CÁCH LÀM HIỆU QUẢ, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  

TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  
CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU 

TỈNH ỦY LAI CHÂU 

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong 
mọi giai đoạn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Tỉnh ủy Lai Châu đặc biệt 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị gắn với học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi 
đồng bào và cán bộ Lai Châu, coi đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là 
giải pháp quan trọng trước mắt và lâu dài. Tỉnh ủy chú trọng xây dựng và 
tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan 
tỏa trong xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
quần chúng nhân dân tham gia bằng những việc làm cụ thể, thực chất, 
hiệu quả. 

1. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình 

Với sự quyết liệt và đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự tích cực 
tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 
nhân dân, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hơn 100 mô hình 
hay, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cá nhân, thiết thực, phù hợp, góp 
phần giải quyết khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ 
chức bộ máy ở địa phương vững mạnh; trong đó nổi lên một số mô hình tiêu 
biểu, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển 
của địa phương, nhất là các mô hình về tạo điều kiện thuận lợi giải quyết 
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thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao năng suất lao động, phát triển 
kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào thiện nguyện ở nhiều địa 
phương, cơ quan, đơn vị khác.  

Bài viết xin giới thiệu 3 mô hình tập thể hiệu quả đã và đang được nhân 
rộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Một là, mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” trong hội 
viên phụ nữ các cấp do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì. Để gây dựng quỹ, 
hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã tuyên truyền, vận động mỗi hội viên tiết 
kiệm từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/tháng. Từ khi triển khai mô hình đến 
nay, trong toàn tỉnh có 756 tổ với 27.681 thành viên tham gia, tiết kiệm được 
trên 10 tỉ đồng. Với số tiền huy động được, các cấp hội đã tạo điều kiện cho 
hội viên nghèo vay không lấy lãi để phát triển kinh tế. Đồng thời, các cấp hội 
vận động hội viên giúp đỡ các gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn trên 
18.673 ngày công lao động, 1.886 kg gạo, thóc giống, 528 cây và con giống 
các loại; với nguồn vốn và cây con, con giống được hỗ trợ, đã giúp cho trên 
2.000 lượt hội viên phụ nữ có nguồn lực phát triển kinh tế hộ gia đình, cải 
thiện đời sống và nhiều hộ thoát nghèo. 

Hai là, bộ đội Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ giúp đỡ 
nhân dân triển khai mô hình “Trồng chuối thương phẩm”. Đồn Biên phòng 
đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền 
nhân dân thực hiện mô hình. Ban đầu đơn vị lựa chọn 15 hộ gia đình tại 
3 bản, tiến hành trồng thí điểm 7 ha chuối, sau 1 năm thực hiện cho thu 
nhập khoảng 70-100 triệu đồng/hộ. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra 
toàn xã với diện tích 891 ha, thu nhập bình quân từ 150 đến 180 triệu 
đồng/ha. Tiêu biểu có hộ gia đình ông Chang A Xà, Giàng A Mé thu nhập 
bình quân hơn 500 triệu đồng/năm. Cây chuối trở thành cây chủ lực giúp bà 
con xã Huổi Luông giảm nghèo, nhiều gia đình có cuộc sống sung túc (năm 
2010, xã có tỷ lệ hộ nghèo là 51,8%, đến nay còn 11,91%).  

Ba là, mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì. Mô hình được thực hiện từ năm học 2016 - 2017 
với hình thức: Đoàn cơ sở nhận đỡ đầu “em nuôi” đến khi học hết bậc trung 
học cơ sở. “Em nuôi” là con, em của những gia đình thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như: Mồ côi phải sống với ông bà đã già yếu 
hoặc không nơi nương tựa; gia đình đông anh em; cha hoặc mẹ bị bệnh nặng, 
kinh tế khó khăn... Các cơ sở đoàn đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, 
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huy động sự đóng góp của đoàn viên để hỗ trợ cho 304 “em nuôi” với kinh phí 
200.000 - 500.000 đồng/tháng/em cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo 
cuộc sống và trao học bổng, quần áo, đồ dùng học tập... Đồng thời, coi các em 
như người thân ruột thịt của mình, cơ sở đoàn thường xuyên thăm hỏi, nắm 
bắt tâm tư nguyện vọng, động viên, khuyên bảo các em để có kỹ năng sống 
và hướng nghiệp khi các em tốt nghiệp trung học cơ sở. Nhờ mô hình mà các 
“em nuôi” có cuộc sống ổn định, yên tâm học tập.  

2. Công tác biểu dương, tuyên truyền điển hình 

Để kịp thời biểu dương và tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên 
tiến trong học tập và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã khen thưởng cho 
1.437 tập thể, 3.415 cá nhân; biểu dương 547 tập thể và 2.466 cá nhân, trong 
đó, 2 tập thể, 2 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình được tuyên 
truyền, nhân rộng bằng nhiều hình thức, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng 
viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Chú trọng biên tập tài liệu tuyên 
truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, xuất bản tập 5 và tập 6 cuốn sách 
Làm theo lời Bác, gồm 72 tác phẩm, nội dung viết về 32 tập thể, 39 cá nhân 
điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
mỗi tập in 1.000 bản, phát hành đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, báo cáo viên các cấp; các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - 
xã hội tỉnh; ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc; trung tâm chính trị các huyện, thành phố; các chi bộ, đảng bộ cơ 
sở để tuyên truyền, phổ biến. Hằng tháng, phát hành 2.812 bản tin thông 
báo nội bộ, mỗi cuốn có ít nhất một tấm gương tiêu biểu để đưa vào sinh 
hoạt chi bộ. Xây dựng phóng sự “Lai Châu nửa thế kỷ thực hiện lời tâm 
nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong đó có nhiều gương tập thể, cá 
nhân điển hình, được phát trên sóng truyền hình và trang của Đài Phát 
thanh - Truyền hình Lai Châu... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh chú trọng phát huy hình thức tuyên truyền miệng trong các buổi 
sinh hoạt khu dân cư, chi hội, đoàn thể, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc 
thiểu số chủ yếu ở địa phương. Đây là hình thức phù hợp với đặc thù của 
tỉnh có 20 dân tộc cùng sinh sống, một số nơi là vùng lõm không bắt được 
sóng truyền thanh, truyền hình. Các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 478

tin, bài, các chuyên trang, chuyên mục thu hút sự quan tâm của độc giả, 
khán giả1. Công tác tuyên truyền không chỉ được đẩy mạnh trên Trang 
thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của các cơ 
quan, đơn vị; mà còn tuyên truyền cả trên mạng xã hội: Zalo, facebook, 
fanpage..., nhất là chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu 
chuyện đẹp” trong trang facebook của đoàn thanh niên các cấp. Tạp chí Văn 
nghệ Lai Châu đăng tải, giới thiệu hàng trăm tác phẩm thuộc các chuyên 
ngành văn học - nghệ thuật với nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật 
cao, thu hút được sự quan tâm của bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Ngành văn 
hóa, thể thao và du lịch đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực 
quan với 334 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, gần 4.000 buổi chiếu 
phim lưu động tại 1.565 điểm chiếu của các xã, phường, thị trấn và 2.494 
buổi tuyên truyền lưu động.  

“Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí 
về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
được cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng 
tham gia với hơn 700 tác phẩm tham dự giải thưởng cấp huyện; Ban sơ khảo 
cấp tỉnh đã xét, chọn 40 tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật gửi Ban Chỉ 
đạo giải thưởng Trung ương; tỉnh Lai Châu được Ban Chỉ đạo Trung ương 
trao 3 giải, trong đó có 1 giải B cho cá nhân; 2 giải Khuyến khích cho 1 tập 
thể và 1 cá nhân. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ 
chức các hội thi có nội dung tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân 
tham gia: Hội thi báo cáo viên (Tỉnh đoàn Lai Châu); Hội thi “Tìm hiểu, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Đảng bộ 
huyện Phong Thổ); Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” (Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh)...  

__________ 
1. Báo Lai Châu đăng tải trên 735 tin, bài, ảnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã 

sản xuất và phát 384 chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” và hơn 1.000 tin, bài, phóng sự, đồng thời biên dịch tuyên truyền sang 4 tiếng 
dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì) phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; nhiều tin, 
bài được chọn lọc gửi về Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam... Đài truyền 
thanh - truyền hình các huyện, thành phố xây dựng gần 2.000 tin, bài, chuyên mục, biên 
dịch thành tiếng dân tộc Thái; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 
thanh cơ sở. 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  479

Tuy nhiên, việc xây dựng và tuyên truyền các mô hình tiêu biểu vẫn còn 
một số hạn chế, như: Một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở 
chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, 
nhân rộng những điển hình tiên tiến có thời điểm chưa được quan tâm đúng 
mức; mô hình tiêu biểu chưa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nguyên 
nhân chính là do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, trình độ dân trí 
không đồng đều; một số cán bộ ở cơ sở có trình độ chưa đáp ứng yêu cầu, 
chất lượng tham mưu còn hạn chế, chưa có nhiều sáng tạo trong triển khai 
thực hiện.  

3. Một số giải pháp xây dựng và tuyên truyền mô hình điển hình 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng Đảng; trong đó, việc xây dựng và tuyên truyền 
các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác vẫn là phương 
pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện.  

Để nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và tuyên truyền mô hình 
điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
xin đề xuất các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể, người đứng đầu các cấp trong xây dựng các mô 
hình, cách làm hiệu quả trong các mặt của đời sống xã hội gắn với nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, thể hiện rõ nội dung này trong kế hoạch triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tốt 
việc đăng ký, làm theo Bác hằng năm của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên 
kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện. 

Hai là, định kỳ tổ chức đánh giá khách quan kết quả đạt được, rút kinh 
nghiệm trong triển khai thực hiện, từ đó phát động phong trào thi đua noi 
gương, nhân rộng mô hình, điển hình tại địa phương, đơn vị; thực hiện công 
tác biểu dương, khen thưởng kịp thời, khích lệ, động viên, truyền cảm hứng 
trong học tập và làm theo Bác. 
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Ba là, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, các 
cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp 
theo chức năng, thế mạnh của ngành; đổi mới nội dung, chú trọng phát hiện, 
phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo.  

Bốn là, tổ chức cho các đoàn học tập các mô hình hay, cách làm sáng tạo, 
giao lưu gặp gỡ với các điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở địa phương hoặc vùng, 
miền khác để áp dụng thực hiện tại địa phương mình. 
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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VÀ KINH NGHIỆM  
TỪ THỰC TIỄN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở TỈNH LẠNG SƠN 

TỈNH ỦY LẠNG SƠN 

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm 
vụ thường xuyên của hệ thống chính trị, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ 
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn 
đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng kịp thời, hiệu quả. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh đã bám sát chủ trương, yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy để 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản triển 
khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ 
sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm ngắn gọn, dễ 
nhớ, dễ thực hiện; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên 
nội dung học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức và phong 
cách của Bác, đồng thời giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn 
luyện, học tập của cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo ra đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. 

Tập trung chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức tốt các hội 
nghị, giao lưu về kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo 
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tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm hưởng ứng 
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa bàn, như: tổ chức tọa 
đàm, hội thi, hội diễn văn hóa - văn nghệ... 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch định 
kỳ hằng năm, tăng cường thời lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên 
mục; tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng 
tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
của các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh1. Duy trì chuyên mục 
phát thanh tiếng Tày - Nùng, tiếng Dao, nhằm giúp đồng bào dân tộc có 
điều kiện tiếp thu tốt hơn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Bác, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, 
khơi dậy phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng sâu rộng trong 
nhân dân.  

Công tác sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm sâu sắc. 
Sau 5 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Bác, toàn tỉnh có 682 tập thể, 1.090 cá nhân và 73 hộ gia đình tiêu 
biểu, điển hình được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Qua đó 
đã góp phần cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, 
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 
tiếp theo. 

Với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi 
vào cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và 
làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn 

__________ 
1. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát trên sóng truyền hình khoảng 1.000 tin, 

bài, trên 600 tác phẩm phát thanh. Báo Lạng Sơn đã đăng trên hai ấn phẩm Báo in và Báo 
điện tử khoảng hơn 600 tin, bài, ảnh. Bản tin Người làm báo, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng 
thường xuyên có bài viết đăng trên các số tạp chí, bản tin. 
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vị đã nghiên cứu vận dụng sát thực tiễn, phát huy cách làm hiệu quả, xây 
dựng trở thành mô hình hay, vận dụng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị1.  

Trên địa bàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, nhiều mô 
hình hay, cách làm hiệu quả, như: mô hình xây dựng nhà tình nghĩa cho 
cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ngày công làm mới đường 
giao thông nông thôn, hiến đất xây nhà văn hóa, trường học, thanh niên 
khởi nghiệp, các mô hình thiện nguyện, giúp đỡ trẻ mồ côi, người có hoàn 
cảnh khó khăn2... Một số cá nhân tiêu biểu như ông Hoàng Văn Thắng 
(thôn Lương Thác, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng), hiến 1.800m2 đất làm 
đường để học sinh và nhân dân đi lại thuận tiện; gia đình ông Vi Văn Đức 
(thôn Bản Téng, xã Lương Năng, huyện Văn Quan) hiến 1.178m2 đất để 
xây trường học và làm đường giao thông nông thôn; đồng chí Nông Ngọc 
Thăng (kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Bình Gia) là 
tấm gương điển hình hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng hiến máu cấp cứu 
bệnh nhân;...  

Trong triển khai công tác tuyên truyền, một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức 
sáng tạo, hiệu quả thông qua các hội thi, hội diễn như: Huyện ủy Đình Lập tổ 
chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
__________ 

1. Tiêu biểu như: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh với phong trào “2 mẫu mực, 1 
điểm sáng”; Công an tỉnh với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác 
dạy” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì 
nước quên thân, vì dân phục vụ”; Thành ủy Lạng Sơn với phong trào “Tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng 
đô thị văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp”; Viện Kiểm sát nhân dân với chủ 
đề “Nâng cao chất lượng đề ra yêu cầu điều tra; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các 
cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện Kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh 
tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang 
cấp về hình sự, dân sự, hành chính”; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi viết 
“Gương người tốt, việc tốt”, “Gương sáng Nhà giáo Xứ Lạng”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với 
phong trào “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

2. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ 4.463 ngày công làm 
mới đường giao thông nông thôn, trị giá trên 660 triệu đồng; Đảng ủy Công an huyện Văn 
Lãng với mô hình “Xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn”; 
nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã hiến 3.914m2 đất và ủng hộ 
gần 17,2 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, làm đường và xây dựng trường mầm non; 
Đoàn viên, thanh niên tại huyện Hữu Lũng với mô hình “Phát triển kinh tế gắn với phong 
trào thanh niên khởi nghiệp có hiệu quả”; Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - 
Dân tộc huyện Văn Lãng với mô hình “Giúp đỡ trẻ em mồ côi theo địa chỉ”. 
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với gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo”; Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh tổ chức thi “Tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh 
cấp cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh”; Công an tỉnh tổ chức Hội 
thi “Công an nhân dân làm theo lời Bác - Thi đua thực hiện văn hóa công sở”; 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Huyện ủy Bắc Sơn, Huyện ủy 
Tràng Định tổ chức Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo Lạng Sơn hằng năm tổ chức Cuộc thi viết 
với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo”. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 
tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành 
hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các 
cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; xác định rõ trách 
nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là trách 
nhiệm của người đứng đầu. Từ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể 
hơn, nền nếp hơn, mang lại kết quả rõ rệt, đặc biệt là việc xây dựng phong 
cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn 
được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cấp 
ủy đảng chưa chủ động, còn lúng túng trong lựa chọn nội dung sinh hoạt 
chuyên đề. Việc xây dựng bản cam kết cá nhân ở một vài nơi còn hình thức, 
chung chung hoặc sao chép, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công 
tác, nên không thiết thực và khả thi. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong 
đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm 
nêu gương, còn hiện tượng né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện 
suy thoái; biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Hiệu quả, sức lan tỏa của công 
tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh chưa cao. Công tác định hướng thông tin, đấu tranh phản bác 
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các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch có lúc, có nơi chưa 
được coi trọng.  

Từ thực tiễn và những kết quả đạt được, cũng như hạn chế sau 5 năm 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh Lạng Sơn, có thể rút ra một 
số kinh nghiệm sau:  

Một là, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thường trực trong tất cả 
các khâu và suốt quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đây là giải pháp 
có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy, nơi 
nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đi đầu trong học tập và làm theo 
Bác thì nơi đó đạt kết quả tốt. 

Hai là, cấp ủy các cấp phải làm chuyển biến một cách căn bản về nhận 
thức từ “học tập” chuyển sang “làm theo” với những công việc thường xuyên 
hằng ngày; đề cao tinh thần tự giác, nêu gương; xác định rõ các nội dung 
mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Vì vậy, ngay khi 
có chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Xây 
dựng kế hoạch học tập và làm theo phù hợp, sát với tình hình, chức năng, 
nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng lựa chọn nội dung cốt lõi, 
mang tính chất đột phá để thực hiện, trong đó xác định mốc thời gian, phân 
công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên rà soát, bổ 
sung tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ.   

Ba là, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các 
ngành là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bốn là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, 
tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, các đơn 
vị phải kết hợp giữa tổ chức tuyên truyền, giáo dục tập trung với tự học tập, 
nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đổi mới hình thức, phương 
thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng 
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kết hợp nhiều hình thức như: sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên 
đề; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền 
báo chí, truyền thông. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII, đặc biệt là hướng dẫn cán bộ, đảng viên hằng năm xây dựng cam 
kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch học tập và làm theo Bác, 
phù hợp với nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ, chi 
ủy trong việc quản lý, giám sát đảng viên chấp hành quy định về những điều 
đảng viên không được làm. 

Sáu là, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình 
hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Những kết quả đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sẽ là 
cơ sở, nền tảng để công tác triển khai học tập và làm theo Bác ở Lạng Sơn 
trong những năm tiếp theo đạt được những kết quả cao hơn nữa, góp phần 
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững 
mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 
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MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN TRONG THỰC HIỆN  
CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI TỈNH LÀO CAI:  

KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP  

TỈNH ỦY LÀO CAI 

Năm 2021, dấu mốc kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước, 80 năm Ngày Người trở về nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc, cũng là chặng đường tròn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị, kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, đây cũng là năm 
đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa 
các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực hành 
những chỉ dẫn của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai ra sức thi 
đua học tập và làm theo lời dạy của Bác.  

1. Một số điểm nhấn, cách làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ở Lào Cai 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm nhận thức được vai trò và tầm 
quan trọng đặc biệt của việc học tập và làm theo Bác, hiểu rõ những giá trị 
và lợi ích chính trị to lớn của việc học Bác mang lại, nhất là trong công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo ráo riết, 
thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng với phương châm thực hiện chủ 
động, sáng tạo, lựa chọn một số khâu, một số việc có tính chất trọng tâm, có 
điểm nhấn để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo ra sự chuyển biến thật sự 
trong đời sống xã hội.  

(1) Trước hết, điều dễ nhận thấy đó là tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn 
khâu, chọn việc để tập trung chỉ đạo, tạo ra điểm nhấn qua mỗi năm. Trước 
khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong 
cả nước đã sớm chỉ đạo ban hành một quy định riêng gồm 5 chương, 19 điều, 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 488

quy định chi tiết, cụ thể yêu cầu học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai1. Để tạo ra điểm nhấn, qua mỗi năm, Tỉnh ủy đều tập trung chỉ đạo 
có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể là: Năm 2017, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 1 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại 4 cụm trong tỉnh để đánh giá kỹ nội dung 
này, đề ra giải pháp thiết thực cho những năm tiếp theo; năm 2018, kỷ niệm 
60 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm Ngày 
Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), tỉnh Lào Cai 
phát động đợt thi đua đặc biệt, trọng tâm là nội dung “2 thạo, 3 đúng, 3 
không” để chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ 
người dân của đội ngũ cán bộ (2 thạo: thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn; 3 
đúng: đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; 3 không: không vô 
cảm, không sách nhiễu, không né tránh). Năm 2019, kỷ niệm tròn 50 năm 
thực hiện Di chúc của Bác gắn với 50 năm Ngày mất của Người, Tỉnh ủy tập 
trung chỉ đạo nhiều hoạt động sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở, cấp tỉnh tổ chức Hội 
thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Hội thảo khoa học cấp 
tỉnh “Lào Cai 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 
2020, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp tỉnh mời chuyên gia Trung ương nói chuyện 
chuyên đề phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
để hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập.  

(2) Tỉnh ủy lựa chọn một số khâu có tính chất đột phá để tập trung chỉ 
đạo, tạo ra sự chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội. Lào Cai cũng là 
một trong ít tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc đánh giá, xếp loại 
việc học và làm theo Bác đối với tập thể, cá nhân (theo hai mức tốt, chưa tốt) 
hằng tháng, 6 tháng và hằng năm đối với mọi cán bộ, đảng viên từ lãnh đạo 
chủ chốt của tỉnh đến thôn, bản, tổ dân phố2. Những đổi mới trong việc tổ 
chức học tập các chuyên đề hằng năm bằng cách mời chuyên gia cao cấp ở 
Trung ương truyền đạt kết hợp với truyền hình trực tiếp hoặc trực tuyến đến 
tận thôn, bản để hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân được học tập, tiếp 
thu. Khắc ghi lời Bác dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm 

__________ 
1. Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
2. Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gồm 4 chương 
và 18 điều). 
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bài diễn văn tuyên truyền”1, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuyên suốt đến cơ sở việc 
“Ghi danh” định kỳ hằng tháng, 6 tháng và hằng năm những mô hình mới, 
tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng. Với cách làm đó, trong 5 năm qua, 
tỉnh Lào Cai đã ghi danh được hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu, biểu 
dương khen thưởng cho 914 tập thể và 5.760 cá nhân, trong đó nhiều tập 
thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Xuất phát từ chỉ 
dẫn của Bác “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”2, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo 
kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với 1.046 tập thể và 4.310 cá 
nhân, trong đó Tỉnh ủy kiểm tra 14 tổ chức đảng và 14 đồng chí cán bộ lãnh 
đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.  

(3) Đổi mới quyết liệt khâu tổ chức học tập, quán triệt các nội dung học 
tập và làm theo Bác gắn với hội nghị tuyên - vận cơ sở: Đến nay, 9/9 huyện, 
thành phố của tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các xã, 
phường, thị trấn cho hàng vạn cán bộ, đảng viên học tập. Sau mỗi hội nghị, 
các cấp ủy đều tổ chức viết và chấm bài thu hoạch, những cán bộ, đảng viên 
chưa tham gia học tập hoặc viết bài thu hoạch không đạt yêu cầu sẽ phải 
tham gia học tập bổ sung vào hội nghị kế tiếp. Hơn 8 năm qua, Lào Cai đã 
duy trì nền nếp hoạt động của mô hình tuyên vận cơ sở, hằng tháng 164/164 
xã, phường, thị trấn đều tổ chức được hội nghị tuyên vận, trong mỗi hội nghị 
đều có nhận xét, biểu dương, ghi nhận những việc làm tốt trong học tập và 
làm theo Bác, đồng thời các yêu cầu về học tập và làm theo Bác tháng sau 
cũng được triển khai ngay tại hội nghị này.  

(4) Xác định và làm rõ hơn trách nhiệm gương mẫu đi đầu của người 
đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo Bác. Quy định của Tỉnh ủy đã 
chỉ rõ, ở địa phương, cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng 
nhiễu, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tình trạng kéo bè, kéo cánh, khiếu 
kiện kéo dài, ở nơi đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. 
Những cá nhân là người đứng đầu muốn được biểu dương, khen thưởng, cất 
nhắc, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển... thì tiêu chí thực hiện tốt việc học tập 
và làm theo Bác là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá. 
Từ năm 2016 đến năm 2020, toàn tỉnh có 172.460 số lượt cán bộ, đảng viên 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309. 
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tự giác cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức (trong đó có 15,8% 
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu). 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, không kể giờ, không chờ việc, học tập 
và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích 
cực. 41 thủ tục hành chính rườm rà trước đây đã dần được loại bỏ; hàng 
chục nghìn cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp đã được 
thực hiện; 3.473 biên chế đã được tinh giản theo tinh thần Nghị quyết số 
39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị1...  

Và còn đó những mô hình, cách làm điển hình trong học tập và làm theo 
Bác giữa cơn bão dịch bệnh Covid-19. Hàng nghìn người lao động từ Trung 
Quốc trở về được cách ly tập trung và chăm sóc ân cần, chu đáo, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối; những cây ATM gạo tiếp tục trở thành nguồn động viên to 
lớn với người nghèo; giữa đại dịch, Lào Cai vẫn có cách làm sáng tạo để hàng 
hóa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế,... Và còn hơn 4.000 tấm gương 
bình dị mà cao quý trên nhiều lĩnh vực của tỉnh được ghi danh, tôn vinh và 
nhân rộng trong toàn tỉnh.  

Việc học tập và làm theo Bác ở Lào Cai đã có những đóng góp xứng 
đáng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại2. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu 
vượt xa so với Nghị quyết Đại hội. Để có được những kết quả đó, ngoài nỗ 
lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, tinh thần học 
tập và làm theo Bác chính là chất xúc tác quan trọng để tạo ra động lực 
tinh thần, là chất dung môi để chuyển hóa các mục tiêu nghị quyết thành 
hiện thực trong đời sống. 

__________ 
1. Lào Cai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập Sở Giao thông vận 

tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng. Thực hiện sắp xếp 3 chức 
danh cán bộ thôn, bản, tổ dân phố; hiện nay toàn tỉnh có 2.016 thôn, bản, tổ dân phố (1.598 
thôn, 418 tổ dân phố), đã sắp xếp xong 1.758 thôn, bản, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 87,2%.  

2. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh luôn đạt trên 10%, thu ngân sách nhà nước 
đạt 9.500 tỉ đồng, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 5 tỉ USD; 5,5 triệu lượt du khách 
đến với Lào Cai; 55/143 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 70,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,4%; 60% xã, 
phường, thị trấn và 100% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; chỉ số PCI cấp tỉnh luôn 
nằm trong tốp đầu cả nước... 
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Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Lào Cai bộc lộ một số 
hạn chế đó là: Có cấp ủy đảng cơ sở còn có tư tưởng trông chờ vào cấp trên; 
một số cơ quan, đơn vị thiếu sáng tạo, quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai 
và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc học tập và làm theo 
Bác ở cơ sở gắn với sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề còn ít; tổ chức 
thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở một số cơ 
quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Cam kết nêu gương, kế hoạch tu dưỡng, rèn 
luyện, phấn đấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa có sự gắn kết chặt 
chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra có nơi thiếu chủ động; việc 
xác định khâu đột phá còn biểu hiện lúng túng; khâu phát hiện, tuyên 
truyền, nhân rộng điển hình có nơi thiếu sâu sát. Một số cơ quan quản lý 
nhà nước chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa quan tâm 
thỏa đáng đến yêu cầu học tập và làm theo Bác, nhất là việc thực hiện cam 
kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. 

2. Một số kinh nghiệm của địa phương 

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng hiệu quả, thực chất, trước hết 
các cấp ủy cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu và vận 
dụng sự chỉ đạo của Trung ương phù hợp với thực tế địa phương, không rập 
khuôn, máy móc, hoặc hành chính hóa trong học tập và làm theo Bác. 

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo yêu cầu của Chỉ thị, cần lựa 
chọn một số khâu trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tạo ra bước 
đột phá mới trong học tập và làm theo Bác qua mỗi năm. Quan tâm thỏa 
đáng việc giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, 
nâng cao ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, 
công chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và đề án vị trí việc làm.  

Cần siết chặt việc kiểm soát và thực hiện quy định nêu gương của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. 
Có cơ chế đánh giá, xếp loại việc học tập và làm theo Bác gắn với công tác quy 
hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, biểu dương khen thưởng cán bộ. 

Bên cạnh đó, phải chú trọng khâu tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên thông qua nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng từ 
tỉnh đến cơ sở, như: Mở hội nghị tuyên - vận định kỳ, biên soạn và phát 
hành tài liệu tuyên truyền, mời chuyên gia Trung ương có chất lượng về 
truyền đạt, đẩy mạnh việc liên hệ, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, 
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đoàn thể, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình xuất 
sắc trong học tập và làm theo Bác. 

Đề cao vai trò chủ động trong tham mưu, đề xuất của các cơ quan tham 
mưu giúp việc cấp ủy, trong đó tuyên giáo đóng vai trò chủ đạo. Cần xác 
định việc học tập và làm theo Bác là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 
mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
tham mưu, đề xuất, hiến kế nhằm đảm bảo việc học tập và làm theo Bác đi 
vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh lối hành chính hóa hoặc hình thức 
hóa trong triển khai thực hiện. 

3. Đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới 

Một là, Trung ương nghiên cứu có thể không nhất thiết phải ban hành 
Chỉ thị mới sau Đại hội XIII của Đảng, song cần có tiêu chí cụ thể đánh giá 
về mặt đạo đức (cá nhân và công vụ) đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi bước sang nhiệm kỳ mới, trước yêu 
cầu cao hơn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng đội 
ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thì tiêu chí 
về đạo đức cán bộ rất quan trọng, cần được xếp ngang hàng với tài năng và 
trí tuệ. Đề nghị có thể nghiên cứu ban hành hướng dẫn để các địa phương 
xây dựng quy chế riêng về việc đánh giá phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng 
viên gắn với thực hiện quy định nêu gương đã ban hành. 

Hai là, cần có cơ chế cụ thể hơn để siết chặt quy định thực hiện trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và 
người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Gắn trách nhiệm nêu gương với 
đánh giá, xem xét quy hoạch, cất nhắc, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, 
biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên. Xem đây là một trong những 
tiêu chí quan trọng để xác định mức độ uy tín, đạo đức công vụ và trách 
nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Ba là, có giải pháp phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán 
bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hành đạo đức 
công vụ. Để phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, các cấp ủy, 
tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm cho quần chúng nhân dân về quyền được tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm tốt 
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công tác khen thưởng, động viên đối với những người dân kịp thời phát hiện, 
tố cáo các vụ việc sai phạm của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm, trù dập người phát hiện, tố cáo. 

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng 
phí gắn với thực hành trách nhiệm nêu gương ở tất cả các cấp, các ngành và 
mọi cán bộ, đảng viên. Kiên quyết khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới 
lạnh”. Cần hoàn thiện chính sách, pháp luật để ngăn ngừa tham nhũng, 
lãng phí và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ, rèn luyện 
phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 
nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhằm triệt tiêu hành vi 
“tham nhũng vặt” gây bức xúc đối với nhân dân.  

Năm là, phát huy tốt hơn nữa vai trò vào cuộc của báo chí, các loại hình 
thông tin tuyên truyền sâu rộng với phương châm “một tấm gương sống còn 
có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, cần có sự phối 
hợp rất chặt chẽ giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan thông tấn báo chí, 
các cấp ủy địa phương trong việc bồi dưỡng, phát hiện, tuyên truyền, biểu 
dương, nhân rộng các điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, 
nhất là những tấm gương sống, những “bông hoa giữa đời thường” cần được 
phát hiện kịp thời và nhân rộng.  

* 
*     * 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 
việc làm thiêng liêng, đáng trân trọng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW sẽ 
tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Đảng về đạo đức, yếu tố có ý nghĩa quyết 
định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, 
mà ở đó, đạo đức luôn đóng vai trò là gốc của người cách mạng. Cùng với 
thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo 
gương Bác Hồ là hành trang quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc 
xây dựng hình ảnh người cán bộ “đức”, “tài”, đủ phẩm chất, năng lực, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
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XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC  
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GÓP PHẦN THỰC HIỆN  

THÀNH CÔNG CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW Ở TỈNH LÂM ĐỒNG 

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác xây dựng 
Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức. Người căn dặn: “Đảng ta là một 
Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân”1... 

Thực hiện lời dạy của Người, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xác định những nổi 
cộm để tập trung giải quyết, lựa chọn những vấn đề đột phá của địa phương, 
đơn vị để thực hiện. Lâm Đồng đã đề ra các nhiệm vụ cần đột phá như: cán 
bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân 
dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành 
tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý bảo vệ rừng; nâng cao chất 
lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt 
chú trọng chỉ đạo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Thấm nhuần tư tưởng của Người, để việc học tập và làm theo Bác đạt 
hiệu quả và có sức lan tỏa, trong những năm qua, Lâm Đồng luôn nỗ lực, 
phấn đấu vừa xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, vừa chú trọng công tác 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là xây dựng chuẩn mực đạo đức 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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cho cán bộ, đảng viên trên cơ sở nền tảng đạo đức cách mạng gắn với đặc thù 
văn hóa, lối sống của vùng đất phía nam Tây Nguyên, xuyên suốt trong quá 
trình thực hành đạo đức, đó là: Nói đi đôi với làm.  

1. Trước hết, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên tỉnh 
Lâm Đồng được xác định trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung ở 
quan điểm “trung với nước, hiếu với dân”;  yêu thương con người; sống có 
tình, có nghĩa; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là tinh thần đoàn kết. 
Tất cả đều cụ thể hóa bằng các công việc cụ thể, hướng đến mục tiêu xây 
dựng Lâm Đồng giàu mạnh, văn minh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh tự xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù công 
việc; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực để đạo đức cách mạng thấm 
vào tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên.  

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều chú trọng xây 
dựng, đề ra các chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác, 
đặc điểm tình hình: Ngành tuyên giáo tỉnh xác định các chuẩn mực đạo đức: 
“Đối với Tổ quốc, với Đảng: Trung thành - Kiên định; Đối với nhân dân: Gần 
gũi - Lắng nghe; Đối với công việc: Trách nhiệm - Hiệu quả; Đối với bản 
thân: Cần, kiệm, liêm, chính; Đối với các thế lực thù địch: Vững vàng - Sắc 
bén”; Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định chuẩn mực: “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Đơn vị huấn 
luyện giỏi”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”... Đảng ủy 
Công an tỉnh xác định chuẩn mực: “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 
Nhiều cơ quan, đoàn thể đã cụ thể hóa các nội dung thành các chuẩn mực 
ngắn gọn, như “năm xây, năm chống”, “năm nên, năm không nên”... và niêm 
yết tại nơi làm việc để cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện.  

2. Việc xác định chuẩn mực đạo đức và xây dựng các quy định về chuẩn 
mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng được triển 
khai bài bản. Cụ thể là: 

Để giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, nhiều hoạt động nâng cao 
nhận thức, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm 
gương trọn đời hy sinh cho đất nước, dân tộc đã được tổ chức đầy ý nghĩa có sức 
lan tỏa lớn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia1. 

__________ 
1. Tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 có 1.027 đội dự thi cấp cơ sở và cấp huyện với trên 
10.000 người tham gia dự thi. 
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Đặc biệt, việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai hàng 
tuần tại các cơ quan hành chính và cơ quan khối Đảng, đoàn thể trong tỉnh; 
sáng thứ hai hàng tháng tại các xã, phường, thị trấn và gần 70% các thôn, tổ 
dân phố mang lại nhiều ý nghĩa. Đó là giây phút thiêng liêng để mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thể hiện lòng yêu Tổ quốc, 
trách nhiệm công dân, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. 

Bên cạnh đó, để xây dựng chuẩn mực đạo đức ở các đối tượng khác 
nhau với những tiêu chí khác nhau, các địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh 
đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như: Huyện ủy Di 
Linh tập trung hướng về cơ sở, giải quyết những nhu cầu bức xúc của dân 
làm chuẩn mực đạo đức của cán bộ với việc tổ chức chương trình “Ngày thứ 
bảy vì dân”; “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”... Huyện ủy Đam Rông quyết 
liệt trong rèn luyện, kiểm soát đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là đội 
ngũ cán bộ chủ chốt với hoạt động “Cán bộ chủ chốt các cấp kiểm điểm dưới 
cờ vào sáng thứ hai hàng tuần”. Huyện ủy Đạ Huoai với chương trình: 
“Ngày chủ nhật vì môi trường”. Huyện ủy Cát Tiên với chương trình: “Mỗi 
ngày làm một việc tốt, có ích”. Bưu điện tỉnh Lâm Đồng với chương trình: 
“Nêu tên bảng vàng” và nhiều chương trình, hành động khác. 

Với nhận thức sâu sắc rằng: Người có đạo đức cách mạng phải là người 
gắn bó mật thiết, hòa mình với quần chúng; tin, hiểu, lắng nghe quần 
chúng; đặc biệt là phải gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phân công các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn để bám sát cơ sở; định 
kỳ hoặc đột xuất các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp xuống cơ sở, tiếp xúc với dân, giải 
quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở, đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hạn chế tối đa các cuộc làm việc 
dưới hình thức hội nghị; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc 
để tổ chức đối thoại với nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 
dứt điểm tại chỗ. 

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã ban hành Quy định nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Chỉ thị không uống rượu, bia 
trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc, vừa tiết kiệm cho ngân 
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sách nhà nước, vừa góp phần giữ hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức trong mắt nhân dân... Các quy định trên đã được đông đảo 
cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, được nhân dân đồng tình, hưởng 
ứng và được dư luận xã hội đánh giá cao.  

 Ngoài ra, trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên gắn liền với những phẩm chất mang tính đặc thù của thành phố Đà 
Lạt, của tỉnh Lâm Đồng, những phẩm chất như: thanh lịch, mến khách... 
được vận dụng thành những quy chuẩn trong đạo đức công sở, trong các mối 
quan hệ... song hành cùng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu đổi mới, việc xây dựng và 
thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đặt ra các yêu cầu phải tiếp 
tục đổi mới, hoàn chỉnh, đó là: giữa thực tiễn quản lý và lý luận về công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo còn có những tồn tại; sự quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên 
của các tổ chức đảng các cấp còn lỏng lẻo. Hơn nữa, tác động của mặt trái kinh 
tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch; sự thiếu ý thức trong việc 
tự tu dưỡng, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, tiêu cực chậm được ngăn chặn, đẩy lùi; công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật trong Đảng trên một số mặt còn thiếu sót,... là lực cản, phần nào ảnh 
hưởng đến hiệu lực lãnh đạo của Đảng bộ trong thời gian qua. 

3. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở Lâm Đồng 
nói riêng và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nói chung trong thời gian 
tới tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của mỗi cơ quan, đơn vị và của 
mỗi cán bộ, đảng viên; trong đó, cần quán triệt các nội dung sau: 

Thứ nhất, việc học tập và làm theo Bác phải đi vào thực chất, cụ thể, sát 
với thực tiễn đời sống; trong đó, cấp ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây là giải pháp quan trọng 
hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi 
đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng 
và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải 
pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Bởi 
nếu cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, 
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chỉ đạo, có kế hoạch, chương trình cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi 
cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động 
quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh 
hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao. 

Thứ ba, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong 
thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo Bác 
không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức, cấp 
ủy, người lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, mà 
còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng 
thời với việc phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân thì cần phải đổi 
mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá 
trình đẩy mạnh học tập và làm theo Bác cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn 
vị, cán bộ, đảng viên... 

Với ba nội dung cần quan tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh thì việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo 
đức của cán bộ, đảng viên cần tập trung vào các vấn đề sau: 

Trước hết, thường xuyên giám sát lối làm việc của cán bộ, đảng viên, 
cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gắn với việc thực hành đạo đức của cán bộ, 
đảng viên đã được chuẩn hóa trong từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn 
thể; tiếp tục duy trì mô hình chào cờ và sinh hoạt chính trị vào sáng thứ hai 
hàng tuần, hàng tháng, đây là việc làm góp phần phòng, chống suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Thứ hai, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm của người 
đảng viên trong sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình đúng bản chất “ta 
vì đồng chí, đồng chí vì ta; tất cả chúng ta đều vì Đảng, vì dân”; sống trung 
thực, nghĩa tình. 

Thứ ba, xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: “Liêm chính, 
hành động, phục vụ nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, 
năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân.  
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Thứ tư, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.  

Thứ năm, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, xây dựng tác phong gần dân, 
trọng dân, tận tụy phục vụ lợi ích nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.  

Thứ sáu, vận dụng những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đa dạng của 
cộng đồng các dân tộc trong tỉnh để từng bước hoàn thiện các giá trị chuẩn 
mực về đạo đức của cán bộ, đảng viên tỉnh Lâm Đồng. 

Những tấm gương sáng về đạo đức của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng 
sâu sắc và rộng lớn đến những giá trị đạo đức của toàn xã hội, của dân tộc. 
Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên 
là vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu 
của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và 
hội nhập quốc tế.  
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ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TỈNH ỦY LONG AN 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, 
Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch toàn khóa số 20-KH/TU, ngày 16/9/2016 
và các kế hoạch thực hiện hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực 
hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề 
hằng năm được triển khai có hiệu quả tích cực, theo đúng chỉ đạo và hướng 
dẫn của Trung ương. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để phổ biến, tuyên truyền đến đoàn viên, 
hội viên; các cơ quan báo chí đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, 
tin, bài để thông tin, tuyên truyền sâu rộng về hoạt động triển khai và nội 
dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp 
nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự 
đồng thuận cao trong xã hội về học tập và làm theo Bác. Hằng năm, cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt chuyên đề đạt tỷ 
lệ khá cao (cán bộ, đảng viên trên 98%, quần chúng trên 96%).  

Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ những nhiệm vụ trọng 
tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị; cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, 
phấn đấu và đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo Bác.  
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Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo Bác được 
vận dụng sáng tạo đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong thực tiễn1. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Tập trung xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác; xây dựng quy 
chế và thực hiện tốt việc định kỳ đối thoại giữa người đứng đầu tổ chức, cơ 
quan, đơn vị với nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi 
cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đưa 
nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 
sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, góp 
phần giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên.  

Việc sơ kết, tổng kết và tổ chức họp mặt biểu dương, khen thưởng những 
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để động viên, 
nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả được cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện, tạo được sự lan tỏa 
trong hệ thống chính trị và toàn xã hội2. 
__________ 

1. Công an tỉnh với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản 
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Huyện ủy Đức Hòa với các 
mô hình “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, “Thực hành tiết kiệm, chăm lo gia 
đình chính sách, khó khăn”; Huyện ủy Châu Thành với các mô hình “Công sở văn minh, 
thân thiện”, “Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc”; Huyện ủy Bến Lức với mô 
hình “Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới 
cờ vào thứ hai tuần đầu hằng tháng”; Huyện ủy Đức Huệ với mô hình “Thực hành tiết kiệm, 
chăm lo gia đình chính sách, khó khăn”, “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ”; Thành ủy 
Tân An với các “Tuyến đường hoa”, “Vượt khó nuôi con học giỏi”; “Tiếp bước em đến trường”, 
“Kể chuyện Bác Hồ sáng thứ 6 hằng tuần”, “Góp vốn xây dựng nhà đồng đội”... 

2. Từ năm 2016 đến năm 2020, cấp huyện và tương đương đã khen thưởng cho 449 lượt 
tập thể và 1.129 lượt cá nhân; cấp tỉnh khen thưởng 37 tập thể, 72 cá nhân; Trung ương 
khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh trao giải thưởng cho 52 tác phẩm và 
Trung ương tặng giải thưởng cho 4 tác phẩm trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, 
nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
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Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa 
bàn tỉnh Long An trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về 
nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức đoàn thể trong hệ thống chính trị - xã hội trong tỉnh, cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân; 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; có sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là 
sự cố kết, chia sẻ của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và 
toàn dân vừa qua trong phòng, chống dịch Covid-19 là một minh chứng rõ 
nét cho sự thấm nhuần trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là cơ sở vững chắc 
góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
các cấp trong sạch, vững mạnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đề ra.  

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn 
tỉnh Long An vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như:  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có lúc, có nơi 
chưa quyết liệt. Việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung học tập chuyên 
đề hằng năm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sâu rộng, hình thức 
chưa phong phú. Một số cấp ủy chưa thật sự chủ động, còn lúng túng trong 
việc xác định nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở 
địa phương, đơn vị; có nơi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa làm tốt 
công tác đối thoại, tiếp xúc công dân. 

Việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết cá nhân ở một vài nơi còn mang 
tính hình thức, chung chung hoặc sao chép, chưa sát với chức năng, nhiệm 
vụ, vị trí công tác, không thiết thực, khả thi. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt quy định về trách 
nhiệm nêu gương, còn né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện suy 
thoái. Hiệu quả, sức lan tỏa của công tác tuyên truyền việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng lúc, từng nơi chưa cao; 
các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả còn ít. Công tác định hướng 
thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế 
lực thù địch có lúc, có nơi chưa được coi trọng. 
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Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, có thể thấy việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự 
phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đóng góp thiết thực cho công tác xây 
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần phát triển 
toàn diện con người, xây dựng văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội ở Long An. 
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chìa khóa dẫn lối 
thành công trong triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong những năm tới. 
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NAM ĐỊNH: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG TRỌNG TÂM,  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TỈNH ỦY NAM ĐỊNH 

Đảng bộ tỉnh Nam Định hiện có 110.736 đảng viên, 15 tổ chức đảng trực 
thuộc, 925 tổ chức cơ sở đảng. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 
ương, với tư duy và cách làm chủ động, sáng tạo, sau 5 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”, Nam Định đạt được 
những kết quả quan trọng, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra 
trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm, 
bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở; xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt việc xác định nội dung 
trọng tâm, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại trong thực tiễn những 
kết quả đáng ghi nhận. 

1. Kết quả triển khai các nội dung trọng tâm, phát triển kinh tế - 
xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

 (1) Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 
năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo: Tập trung lãnh đạo xây 
dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, 
quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Xác định công tác cán 
bộ là khâu then chốt, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 
20/10/2016 về công tác cán bộ; trong đó có nhiều nội dung mới như: Thực hiện 
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quy trình nhân sự có số dư; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 
cán bộ giữ chức vụ 10 năm liên tục ở một địa phương, cơ quan, đơn vị (trừ các 
chức danh phải luân chuyển, điều động theo quy định). Đến nay, các cấp ủy 
luân chuyển được 385 cán bộ; 10/10 huyện, thành phố có ít nhất 1 đồng chí 
trong thường trực huyện ủy, thành ủy do cán bộ luân chuyển đảm nhận.  

(2) Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công 
trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế. Những 
công trình giao thông tiêu biểu nhằm gia tăng kết nối giữa tỉnh với các tỉnh 
trong cả nước như: Giai đoạn 1 tuyến đường trục phát triển kết nối vùng 
kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tổng mức 
đầu tư gần 2.600 tỉ đồng; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, 
tổng mức đầu tư gần 2.700 tỉ đồng. Những công trình giao thông gia tăng 
kết nối các vùng, miền trong tỉnh như: Tuyến đường bộ mới nối quốc lộ 10 
với quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào với tổng mức đầu tư gần 
700 tỉ đồng; đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ với tổng mức 
đầu tư gần 1.160 tỉ đồng... 

(3) Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị; sự 
tham gia, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, xây dựng nông 
thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả. Trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã huy động được trên 40.000 tỉ đồng 
đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, thu hút được trên 5.000 doanh nghiệp 
đầu tư trên địa bàn nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông 
thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng, gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng nông 
thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng 
lên rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện. Năm 2019, tỉnh Nam Định 
đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra.  

(4) Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cải cách hành chính 
là một trong ba khâu đột phá chiến lược và là nhiệm vụ thường xuyên, liên 
tục. Tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính trên tất cả các 
ngành, lĩnh vực; kết quả trong giai đoạn 2015 - 2020 đã cắt giảm 2.181 thủ 
tục hành chính, sửa đổi 710 thủ tục hành chính; hiện nay tổng số thủ tục 
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hành chính đang thực hiện là 1.706 (trong đó cấp tỉnh là 1.383 thủ tục hành 
chính) được công bố, công khai, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy 
định. Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm xúc tiến đầu 
tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm phục vụ hành chính công, với trên 
1.200 thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, không có hồ sơ quá hạn, 
đa phần người dân và doanh nghiệp đều hài lòng khi thực hiện giao dịch tại 
các trung tâm. Tổ chức vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông 
minh tỉnh Nam Định và tập trung triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm 
dịch vụ đô thị thông minh.  

Kết quả thực hiện bốn nội dung trên góp phần hoàn thành thắng lợi 
mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh 
đề ra. Điều đó khẳng định sự lựa chọn đúng, sát, hợp trong thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW. 

2. Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường 
xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng 
viên... Đảng bộ tỉnh xác định các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
tình hình hiện nay; coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động 
sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện 
chú trọng yếu tố “làm theo”, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
càng đi vào thực chất. 

Hai là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là 
thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII 
về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm tra 
của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên, quy định 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, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện 
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xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, 
công chức, viên chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Chỉ thị số 
27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường giáo dục, 
rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, 
khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của 
nhân dân, doanh nghiệp. 

Ba là, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; lựa chọn 
những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải 
quyết trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước mắt, tập trung chỉ 
đạo quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện 
tốt chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ 
chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Hoàn thành 
các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy thực hiện trong năm 2020 theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng 
các cấp, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại để tập trung 
giải quyết dứt điểm, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh 
tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho nhân dân. 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị; nhất là 
những nơi có biểu hiện yếu kém, chậm chuyển biến, mất đoàn kết nội bộ. 
Các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trực 
tiếp lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nội 
dung đã được đề ra trong kế hoạch; gắn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng 
viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học 
tập tư tưởng, đạo đức, phong cách trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa 
bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên ở các nhà trường. Phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp giáo 
dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. 
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Sáu là, tổ chức sơ kết toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để đánh 
giá những kết quả đã đạt được, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực 
hiện Chỉ thị; chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, giải pháp khắc 
phục để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả.  

Bảy là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; chỉ đạo nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sự lan tỏa trong xã hội; đồng thời phê 
phán, ngăn chặn tư tưởng lệch lạc, nói không đi đôi với làm. Động viên đội 
ngũ văn, nghệ sĩ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia giải Báo 
chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). 

Tám là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội 
dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
khóa XII về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. 
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NHỮNG CÁCH LÀM HIỆU QUẢ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN  
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TỈNH ỦY NGHỆ AN 

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người dành 
nhiều tình cảm, sự quan tâm cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An và Nghệ An 
cũng luôn nỗ lực để học tập và làm theo những lời căn dặn của Người. Việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được 
Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn quan tâm thực hiện không những như một 
chủ trương lớn của Đảng, mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng, xem việc học tập 
và làm theo Bác vừa là trách nhiệm nhưng cũng là một động lực để xây 
dựng Nghệ An ngày càng vững mạnh như mong muốn của Người.  

Triển khai 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”, Nghệ An có rất nhiều cách làm hay, hiệu quả, cụ thể như sau: 

1. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, quán triệt 
Chỉ thị số 05-CT/TW 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xác định việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 
thường xuyên, liên tục; từ đó, đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. 
Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ 
triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho các ngành, địa phương, đơn vị 
theo các nội dung chuyên đề từng năm. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn triển khai học tập, nghiên cứu, 
quán triệt các chuyên đề hằng năm của Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với 
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tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 
hội nghị học tập, quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và 
quán triệt tinh thần chỉ đạo về các nội dung cần triển khai thực hiện đến 
từng cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên; quán triệt tinh thần xuyên suốt 
trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là phải gắn với việc triển khai thực 
hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; với các quy định nêu gương khác 
của Trung ương, của tỉnh, với vai trò người đứng đầu; với thực tiễn và với 
việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Đồng 
thời, phải làm tốt việc phát hiện, suy tôn, biểu dương các tập thể, cá nhân 
điển hình trong học tập và làm theo Bác.  

Trên cơ sở nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU, 
ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, các địa phương, đơn 
vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực 
hiện và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp 
ủy, chuyên môn phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các 
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức 
tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, hội viên, đoàn 
viên các cấp. 

Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương quan tâm, thực 
hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả như: Tuyên 
truyền trên hệ thống trang điện tử, truyền thanh cơ sở; bản tin nội bộ, hội 
nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, chuyên đề, câu lạc bộ, khối, xóm hằng 
tháng, in sao tài liệu1... Đặc biệt, một số đơn vị, địa phương cơ sở vùng 
sâu, vùng xa chủ yếu sử dụng hình thức tuyên truyền miệng, sân khấu 
hóa, kể chuyện về Bác Hồ, về những lời dạy, lời căn dặn và việc làm của 
Bác cho cán bộ, đảng viên và đồng bào hiểu rõ hơn2. Xây dựng nhiều cụm 
pano, tranh cổ động về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trên các trục đường chính, các điểm trung tâm, 
công cộng, trụ sở làm việc... 

__________ 
1. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ 

An, Báo Nghệ An xây dựng: 26 phóng sự, 78 tin, bài viết. Công an tỉnh: 600 bộ đĩa DVD. 
Huyện Quỳ Hợp: tuyên truyền mô hình điển hình trên sóng trên VTV1 5 lượt: Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền 12 lượt... 

2. Xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp); xã Mường Lống, Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn)... 
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2. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, địa phương, đơn vị, của từng cán 
bộ, đảng viên 

Nhiều đảng bộ, địa phương, đơn vị đã xác định việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW phải góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác để thực hiện các nhiệm vụ chính trị tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Từ 
đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chuyên đề Chỉ thị số 05-
CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở 
các ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, lựa chọn, xây dựng những việc 
làm cụ thể để giải quyết những “điểm nghẽn” trong lãnh đạo, điều hành; 
những hạn chế, khuyết điểm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận xã 
hội. Các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thực hiện tốt vai 
trò giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định1.  

Đến nay, các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực 
trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, vô cảm và 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục, 
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, kén 
chọn chức danh, vị trí công tác; không dám nhận khuyết điểm khi tự phê 
bình trong cán bộ, đảng viên2... Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt 

__________ 
1. Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013  của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành 

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc 
“Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền”, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư 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, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.  

2. Một số đơn vị làm tốt như: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, huyện 
Quỳ Hợp...  
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điểm, có hiệu quả một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh. 

3. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để nâng cao 
đạo đức cá nhân, đạo đức công vụ  

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được cụ thể hóa bằng việc giữ gìn 
đạo đức, lối sống trong sáng, giữ thái độ phục vụ chuẩn mực của cán bộ, công 
chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 
xây dựng quy trình công vụ hạn chế tiêu cực1.  

4. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với giải quyết các điểm 
nghẽn, điểm khó, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc của địa phương, 
đơn vị 

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị trong quá trình 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải giải quyết được những vấn đề nổi cộm, 
gây bức xúc tại địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề tồn đọng trong thời 
gian dài. Từ đó, từ cấp huyện đến cơ sở đều xác định những vấn đề khó 
khăn, nổi cộm để tập trung tháo gỡ. Ví dụ: Để giải quyết vấn đề giao thông 
đi lại của nhân dân đến các khu sản xuất, Đảng ủy xã Mường Lống, huyện 
Kỳ Sơn đã lập các đội tinh nhuệ, xung kích, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, 
khai mở những đoạn đường khó đi vào các khu chăn nuôi, sản xuất, từ đó, 
vận động bà con cùng góp sức làm theo. Đảng bộ Văn phòng Hội đồng 
nhân dân tỉnh đã có cách làm sáng tạo trong giải quyết đơn thư, kiến nghị 
của cử tri bằng cách phân nhóm để giải quyết, làm nhóm dễ trước, khó sau, 
__________ 

1. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lựa chọn ba khâu đột phá, đổi mới phương thức 
lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc của cấp ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây 
dựng hình ảnh người cán bộ công chức, viên chức. Công an tỉnh xây dựng hình ảnh người 
chiến sĩ công an trên quê hương Bác Hồ luôn tận tụy lễ phép, vì nhân dân phục vụ; gần dân, 
lắng nghe, đối thoại với nhân dân và chống bệnh thành tích, hình thức, tiêu cực, lãng phí, 
nhũng nhiễu, bảo thủ, trì trệ và cải cách hành chính. Kỳ Sơn tích cực giúp đỡ hộ nghèo, 
phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, không truyền đạo trái pháp luật, quản 
lý và bảo vệ rừng, vận động nhân dân mở đường giao thông nông thôn. Nghi Lộc quan tâm 
chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực của cán bộ, đảng viên và xây dựng 
nông thôn mới. Quỳ Hợp tập trung vào xã khó khăn, phức tạp, chậm phát triển, xây dựng 
các mô hình điển hình... 
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tập trung những vấn đề do nguyên nhân chủ quan trước, nguyên nhân 
khách quan sau, đồng thời, tổ chức hiệu quả phiên giải trình giữa Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh với các ngành. 

Ngoài ra, nhiều nội dung đã được thực hiện để góp phần giải quyết bức 
xúc cho người dân như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp dân, 
sinh hoạt tổ tự quản, tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân để giải quyết các 
đơn thư phản ánh, kiến nghị, bức xúc trong nhân dân. Các cuộc tiếp dân, 
tiếp xúc cử tri và các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân 
dân được tổ chức một cách thực chất, hiệu quả đã giúp giải quyết được nhiều 
vấn đề bức xúc của nhân dân. 

5. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc giúp đỡ người 
nghèo, hộ nghèo, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn...  

Nhiều địa phương, đơn vị đã đóng góp tiền, con giống, cây giống, vật liệu 
xây dựng, ngày công hoặc cử cán bộ, đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, hỗ 
trợ về kỹ thuật cho các hộ gia đình, các địa phương khó khăn. Qua đó, đã lan 
tỏa tinh thần tương thân, tương ái, đồng thời, góp phần đẩy nhanh tốc độ 
xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau cùng tiến bộ. Đây là cách làm phổ biến, được 
tất cả các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện1.  

6. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để đẩy mạnh các phong 
trào ở cơ sở như phong trào bảo vệ môi trường, phong trào làm đường 
giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phong trào phát triển sản 
xuất2; phong trào đường hoa, phong trào đổi rác thải lấy sản phẩm có ích 

__________ 
1. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo mỗi chi bộ, đảng bộ, cơ quan giúp 1 xã nghèo. 

Ngành giáo dục có phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường”. Đảng bộ Phòng Hỗ 
trợ tư pháp và thi hành an thuộc, Công an tỉnh giúp những công dân mãn hạn tù gặp hoàn 
cảnh khó khăn để họ sớm hòa nhập cộng đồng. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên có phong 
trào nhận con nuôi, em nuôi. Huyện ủy Quỳ Hợp cử cán bộ có năng lực về làm chủ trì ở xã 
khó khăn, phức tạp. Bộ đội Biên phòng tỉnh phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ trực tiếp 
giúp đỡ 1 - 2 hộ nghèo ở vùng biên giới trong sản xuất, giúp xóa đói, giảm nghèo hiệu quả... 

2. Điển hình là ông Vừ Vả Chống (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) trồng cây sa mu, pơ mu 
trên núi cao, đồng thời, vận động người dân trong vùng làm theo. Diện tích sa mu, pơ mu 
của ông hiện nay có giá trị kinh tế rất cao, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo động 
lực cho người dân địa phương cùng tham gia trồng rừng, thay vì phát rừng để làm rẫy. 
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ở Nghi Lộc, phong trào hiến đất làm đường trong xây dựng nông thôn mới ở 
huyện Tân Kỳ... 

7. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo  

Xác định tinh thần nêu gương là một trong những giải pháp quan trọng 
trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các 
quy định nêu gương của các cấp được phát huy hiệu quả1. Hằng năm, các tổ 
chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức cho cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, lựa chọn việc 
làm cụ thể cam kết học tập và làm theo. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, 
cán bộ, đảng viên phải tự giác đăng ký thực hiện nội dung học tập và làm 
theo Bác một cách cụ thể và thực hiện có hiệu quả. Định kỳ, có tổ chức đánh 
giá, nhận xét theo chức năng, nhiệm vụ và kết hợp giữa xây và chống, biểu 
dương và phê bình khách quan, công bằng, kịp thời và hiệu quả. 

Đến nay, cơ bản các cấp ủy đã bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
việc nêu gương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, coi trọng tự 
kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục, 
sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Gắn việc kiểm điểm cuối năm với kiểm điểm 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW 
đã giúp cho việc tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là, cán bộ, lãnh đạo chủ 
chốt ở các cương vị ngày càng có hiệu quả rõ rệt và toàn diện hơn, góp phần 
xây dựng hình ảnh người cán bộ mẫu mực.  

8. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành nội dung 
thường xuyên trong sinh hoạt đảng, chuyên môn, đoàn thể  

Việc đưa tiêu chí thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nội dung kiểm điểm 
cán bộ, đảng viên cuối năm và trong thực hiện quy trình bổ nhiệm, luân 
chuyển cán bộ giúp cho đảng viên nâng cao tự ý thức rèn luyện bản 
thân. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

__________ 
1. Công an tỉnh có gần 1.000 lượt người tốt, việc tốt được nêu gương. 
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để xây dựng chuẩn mực riêng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác. Nội dung các chuẩn mực này thường ngắn gọn, súc tích, 
được in chữ lớn, đóng khung và treo trang trọng tại vị trí dễ quan sát, để mỗi 
người đều dễ nhìn thấy hằng ngày. Ví dụ, chuẩn mực của Chi bộ Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Nghệ An là: “Bản lĩnh, trách nhiệm - sáng tạo, thuyết phục - 
trung thực, giản dị - kịp thời, hiệu quả”. 
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CỤ THỂ HÓA VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW 
TỈNH NINH BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 

TỈNH ỦY NINH BÌNH 

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
đây là chủ trương quan trọng của Đảng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 
và hành động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp 
phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh; làm cho tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời 
sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ở Ninh Bình, ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ban hành, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương, nghiêm túc, quán triệt, triển khai, tổ chức thực 
hiện bằng nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong đó tập trung một số giải 
pháp trọng tâm là: 

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai 
Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm, các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng 

Các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề 
hằng năm đều mời báo cáo viên có nghiên cứu sâu, tâm huyết và giàu kinh 
nghiệm về truyền đạt, đồng thời tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp 
trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để cán bộ, đảng viên và 
nhân dân cùng học tập; nội dung được biên tập và ghi đĩa DVD cấp phát cho 
tất cả các chi bộ, cơ quan làm tài liệu học tập thường xuyên. 
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Việc học tập, quán triệt đi đôi với thảo luận ban hành các chương trình 
hành động, kế hoạch thực hiện; yêu cầu viết bài thu hoạch, xây dựng chương 
trình hành động cá nhân và cam kết thực hiện từng năm. Theo dõi, quản lý 
chặt chẽ cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Sau quán triệt, hằng năm, cùng 
với việc tổ chức, triển khai học tập nghiêm túc chủ đề do Trung ương hướng 
dẫn và biên soạn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều cụ thể hóa và xác định 
thêm một chủ đề phù hợp với thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh 
trong năm để tổ chức học tập, thực hiện1.  

Để việc học tập, triển khai và tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm nền 
nếp, thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và chỉ 
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu; hướng dẫn cách thức, nội 
dung các bước triển khai, thời gian tổ chức thực hiện cụ thể đến từng chi bộ, 
cơ quan, đơn vị. Qua học tập các chuyên đề từng năm đã tạo chuyển biến rõ 
nét trong nêu gương về đạo đức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong 
phong cách ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, gần dân, sát dân, nói luôn đi 
đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là 
người đứng đầu.  

2. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương 

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh lựa chọn chủ đề năm phù hợp để cán bộ, đảng viên trong toàn 
hệ thống chính trị học và làm theo, trong đó nội dung “Nêu gương về đạo 
đức và trách nhiệm thực thi công vụ” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
lựa chọn là chủ đề công tác xuyên suốt từ năm 2017 đến nay. Nội dung 

__________ 

1. Năm 2017: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Năm 2018: “Nêu gương về đạo đức và 
trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, 
nói đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. 
Năm 2019: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách 
công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với 
làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Năm 2020: 
“Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.  
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chủ đề được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức 
năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây 
dựng kế hoạch, ký cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối 
sống; khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc 
Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể với “10 xây”, “10 chống”, với 
phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; cùng với đó là tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là người đứng đầu trong việc thực 
hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học 
tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi 
đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm tốt nhiều hơn nói”... được nhân dân 
đồng tình ủng hộ. Mặt khác, kịp thời nắm bắt, xác minh, làm rõ những vấn 
đề được dư luận xã hội phản ánh và tập trung khắc phục, giải quyết dứt 
điểm những vấn đề dư luận băn khoăn, ổn định tình hình ngay từ cơ sở. 
Qua đó đã nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, ý thức phục vụ 
nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối sống, tránh tình trạng xa hoa, lãng phí gây 
phản cảm trong dư luận xã hội. 

Học tập và làm theo Bác ở Ninh Bình còn được thể hiện rõ nhất qua 
việc đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của các cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên ngày càng sâu sát 
cơ sở, gắn bó với thực tiễn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết định số 
140-QĐ/TU, ngày 01/3/2016 về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ 
trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù. Theo 
đó, mỗi xã đặc thù khó khăn sẽ được một cơ quan cấp tỉnh phụ trách và có 
một đến hai doanh nghiệp kết nghĩa với phương châm “hướng mạnh các 
hoạt động về cơ sở”. Nhiều cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết 
nghĩa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp, việc làm sáng 
tạo, cụ thể, thiết thực trong việc tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các xã 
đặc thù. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo 
các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các chi bộ 
khu dân cư. Bên cạnh đó, việc tổ chức giao ban cụm xã, giao ban tiểu khu 
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hằng quý, biệt phái cán bộ, công chức cấp tỉnh về cơ sở được làm thường 
xuyên... Các chủ trương, chính sách được ban hành phù hợp với thực tiễn, 
được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo nên những kết quả tương đối toàn 
diện trên các lĩnh vực. 

3. Trong học tập và làm theo Bác cần coi trọng lựa chọn những 
giải pháp, công việc có thể làm thường xuyên, dễ nhớ tạo thói quen 
trong nếp nghĩ, tác phong và hành động thường ngày của mỗi người; 
tránh phô trương, hình thức  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện “sinh hoạt chính trị dưới 
nghi thức chào cờ đầu tuần” (vào sáng thứ hai tuần đầu của tháng), tại tất 
cả các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trong toàn 
tỉnh bắt đầu từ năm 2017 với ba nội dung chính: (1) Thực hiện nghi thức 
chào cờ tại trụ sở; (2) Nghe đọc, kể câu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân tích, liên hệ, xác định việc làm cụ thể để 
học tập và làm theo Bác qua chủ đề câu chuyện; (3) Biểu dương tập thể, cá 
nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tháng và được ghi danh vào sổ “Nêu gương 
của cơ quan, đơn vị”. Ngoài ba nội dung trên có thể thông tin thêm tình hình 
thời sự, công tác nội vụ chung của cơ quan (thời gian thực hiện từ 15 đến 30 
phút đầu giờ buổi sáng thứ hai).  

Sau 5 năm thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần cho thấy, việc sinh hoạt 
chính trị đã có tác dụng rất rõ rệt; làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức hiểu sâu sắc thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vừa góp 
phần chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp làm việc của các cơ quan, đơn vị; vừa có 
giá trị cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự 
hào, tự tôn dân tộc; tạo không khí thi đua, phấn khởi, xây dựng nét đẹp văn 
hóa nơi công sở.  

4. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các sự kiện lớn của 
tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm, 
đột phá 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền trong toàn 
tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện lớn và phát động các phong 
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trào thi đua yêu nước để thiết thực học tập và làm theo Bác1. Đặc biệt, trong 
năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm 
Ninh Bình và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức 
đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
biên soạn và xuất bản cuốn sách Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm 
theo lời Bác. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất 2 chương trình tọa 
đàm, 8 tập phim tài liệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bác Hồ về 
thăm Ninh Bình... Các hoạt động thiết thực và ý nghĩa đó đã tác động mạnh 
đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và người lao động; từ đó, khơi dậy tinh thần tích 
cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp 
phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lựa chọn một số 
khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo chuyển 
biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền 
thực hiện nghiêm túc quy định của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo các cấp thực 
hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những 
khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự 
sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Dân hỏi - 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời”2 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh để giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm. Triển khai thực 
hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối 

__________ 
1. Năm 2017, phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 

năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2017); năm 2018, phát động đợt thi đua kỷ 
niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)... 

2. Từ khi thực hiện chuyên mục, đã tổ chức và phát sóng 174 số, duy trì vào tối thứ 
bảy hàng tuần; một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã nhiều lần tham gia chuyên mục, 
như: Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Y tế,...  
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thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân1; 
chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc; tích cực thực hành tiết 
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...  

5. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đưa việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Thông qua kiểm tra, 
đã đánh giá sát đúng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của các 
địa phương, đơn vị, kịp thời biểu dương những cách làm hay, hiệu quả, qua 
đó nhân thành diện rộng; đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở, kỷ luật đối với tổ 
chức đảng, đảng viên thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị những năm 
qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
thực sự tạo được sự lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội cao, trong thời gian 
tới cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh với 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chăm lo xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hằng ngày của 
các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả việc sinh hoạt chính trị 
dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng. Tăng cường công tác tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, nhất là trên các 

__________ 
1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 09-QC/TU, ngày 26/7/2019 quy định 

trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và 
xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trong đó, quy định đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 
dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. Đồng thời, giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng và 
thông báo công khai, rộng rãi lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy trong 1 năm; trường hợp không thể tiếp dân đúng định kỳ, sẽ có thông báo và tổ 
chức tiếp dân bù vào thời gian gần nhất. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây 
dựng quy chế và thực hiện nghiêm túc việc đồng chí bí thư cấp ủy tiếp dân ít nhất 1 ngày 
trong tháng...  
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phương tiện thông tin đại chúng về những gương tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến, những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, tạo ra 
không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi 
đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 
phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Từ đó tạo sức lan tỏa, tác động đến 
nhân dân và toàn xã hội.  

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt hơn nữa việc học tập 
và làm theo Bác trên tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực 
thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, 
nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất 
là người đứng đầu; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân với tinh thần “công bộc tận tụy”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường 
xuyên liên hệ bản thân để “tự soi”, “tự sửa”, học tập và làm theo Bác từ 
những việc làm nhỏ nhất, thường xuyên, bình dị hằng ngày trong công việc 
và cuộc sống. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC  
XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ  

TỈNH NINH THUẬN 

TỈNH ỦY NINH THUẬN 

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” là một nội dung 
quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội 
ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.  

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó tập trung 
chỉ đạo mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để xây dựng 
Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tỉnh ủy đã ban 
hành kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển 
khai thực hiện; trong đó, xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân 
công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Phân công các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi các địa phương để lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương trong tỉnh chủ 
động xây dựng chương trình, kế hoạch cả nhiệm kỳ và theo chuyên đề từng 
năm; chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, ngành, đơn vị.  
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1. Một số kết quả đạt được 

- Công tác tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị theo đúng kế hoạch đề ra. 
Qua tổ chức học tập, quán triệt, trên 96% cán bộ, đảng viên và 99,5% sĩ quan, 
cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang tham gia học tập, quán triệt1; 100% 
cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị và 
bản thân; đề xuất những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn.  

- Việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 
và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được 
thực hiện nghiêm túc. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc 
xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 
Hằng năm, các địa phương, đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá, lựa chọn 
những vấn đề còn hạn chế liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, cải cách 
hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đoàn kết nội bộ, sự nêu gương của cán 
bộ, đảng viên..., phân công người phụ trách chỉ đạo khắc phục, định ra thời 
gian giải quyết dứt điểm. Nhiều địa phương, đơn vị đã lựa chọn, xác định 
những vấn đề đột phá để triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh2. 

__________ 
1. Toàn tỉnh mở 653 lớp cho 72.296 lượt cán bộ, đảng viên tham dự (riêng các đảng bộ 

cơ sở thuộc các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc tự tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến cán 
bộ, đảng viên trong đảng bộ). 

2. Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng chương 
trình hành động của tập thể, trách nhiệm nêu gương của cá nhân người đứng đầu, bám sát nhiệm 
vụ thực tiễn. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo 
đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Huyện ủy Thuận Nam xác định những nội dung cần 
đột phá để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng; giải quyết các khoản hỗ trợ 
chống hạn, khắc phục hậu quả lũ lụt; chăm lo giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, giải quyết 
đơn, thư khiếu nại của nhân dân. Huyện ủy Ninh Phước chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc 
các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; xây dựng 
và niêm yết công khai quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đạo đức công 
vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đảng ủy Công an tỉnh xác định đột phá nhằm đổi mới tác phong, nâng 
cao chất lượng xây dựng lực lượng công an cách mạng, theo hướng chính quy, tinh nhuệ và “đấu 
tranh, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo lựa chọn những nội dung cốt lõi, 
quan trọng, những hạn chế, yếu kém kéo dài để chỉ đạo lựa chọn làm khâu “đột phá” và đưa vào nội 
dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực 
hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai đến cán bộ, đảng 
viên đăng ký trong “Sổ nêu gương”; tự đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo chi bộ, cơ quan.  
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100% tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn 
luyện, phấn đấu và đăng ký việc làm theo Bác. Các kế hoạch, chương trình 
của tập thể và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký làm theo Bác của 
cán bộ, đảng viên đều đạt yêu cầu về nội dung, sát với thực tế của địa 
phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu rõ những hạn chế, 
thiếu sót của tập thể, cá nhân cần tập trung khắc phục. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã trở thành một nội dung 
sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị.  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng 
tháng. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn nội 
dung sinh hoạt; chú trọng liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh 
hoạt hằng ngày như: tính tiên phong, gương mẫu, sự tận tụy, tâm huyết 
trách nhiệm của người đứng đầu hoặc lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn 
tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết dứt điểm. Rà soát, xây dựng, bổ 
sung chuẩn mực đạo đức để thực hiện theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực 
hiện, dễ kiểm tra đánh giá1.  

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân và đánh giá 
phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm được cấp ủy 
các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt chất lượng; Ban 
thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với những nơi 
có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái... Công tác 
kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực chất hơn, trong kiểm điểm đã 
khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đa số tập thể, 

__________ 
1. Huyện ủy Bác Ái chú trọng chỉ đạo xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ 

của cán bộ, đảng viên với Đảng và nhân dân; nhiều địa phương, đơn vị kết hợp việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa 
phương, đơn vị như: Đảng bộ Quân sự tỉnh gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết 
thắng; Đảng ủy Công an gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người 
Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... 
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cá nhân đã thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm 
còn tồn tại. 

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, 
đạo đức công vụ. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt và 
triển khai thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương1. Cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao ý thức gương mẫu bằng những 
việc làm thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII; xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao hơn với công việc được giao. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai 
trương đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công; đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, hình 
thành tác phong làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện được nhân dân đánh 
giá cao. 

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; gương người tốt, việc tốt, mô hình 
hay, cách làm hiệu quả được đẩy mạnh thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính 
quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ 
thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm theo đúng 
kế hoạch đề ra2, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những 
tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, với nội dung 
như: sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; mở các chuyên trang, 
chuyên mục trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

__________ 
1. Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Quy 
định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng 
cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

2. Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 05/12/2016 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 37-KH/BTGTU, ngày 13/11/2018 về tuyên truyền điển hình tiêu 
biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 
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đài truyền thanh các huyện, xã và các trang thông tin điện tử của các sở, 
ngành, Mặt trận, đoàn thể1.  

Giới thiệu các cá nhân điển hình tham dự Giao lưu tập thể, cá nhân điển 
hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hằng năm2; gửi 48 tư liệu, 
bài viết, hình ảnh, hiện vật về Bảo tàng Hồ Chí Minh để triển lãm theo chủ 
đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; phát hành tập sách Những điển 
hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2015 - 2020 với 113 tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn tỉnh.  

Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí 
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
đã được đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Báo Ninh Thuận, 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các địa phương trong 
tỉnh thường xuyên có các tin, bài về kết quả học tập và làm theo Bác. Việc 
biên soạn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường học, nhất là Trường Chính trị 
tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện kịp thời.  

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, tiến hành 3 cuộc kiểm tra 
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc 

__________ 
1. Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội thi tìm hiểu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Chỉ thị số 05-CT/TW; huyện Ninh Sơn tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hằng năm; huyện Bác Ái tổ chức biên soạn tập 
san viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi “Cán bộ 
giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí 
Minh”; Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Đảng ủy Công 
an tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên Công an” và phát động phong 
trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi viết 
“Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng 
bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với 
Chỉ thị số 05-CT/TW...  

2. Giai đoạn 2015 - 2018, được Ban Tuyên giáo Trung ương trao 5 giải, trong đó có 2 
giải B, 1 giải C, 2 giải Khuyến khích; giai đoạn 2018 - 2020, được trao 5 giải gồm: 1 giải B, 2 
giải C, 2 giải khuyến khích. 
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thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc; cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc 
thực hiện1. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, chính quyền địa 
phương, cơ quan, đơn vị nắm chắc việc triển khai thực hiện ở cơ sở; kịp thời 
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu, những mô hình tốt, những cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời kiên quyết xử lý 
nghiêm minh các khuyết điểm, vi phạm, góp phần quan trọng phòng ngừa, 
ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, 
đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng2. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  gắn với thực hiện 
Nghị quyết trung ương 4 khóa XII đã góp phần tích cực, quan trọng vào công 
tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong sạch, vững mạnh.  

2. Một số giải pháp 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận xác định trong thời gian tới cần thực hiện tốt sáu 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình 
__________ 

1. Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 18/4/2017 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn 
với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 23/8/2018 về kiểm 
tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 109 của Ban 
Bí thư. Kế hoạch 186-KH/TU, ngày 23/7/2019 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư.  

2. Trong 5 năm, các cấp ủy tiến hành kiểm tra 2.725 đảng viên, giám sát chuyên đề đối 
với 1.720 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát phát hiện 20 trường hợp đảng viên vi phạm 
phải xem xét thi hành kỷ luật. Kiểm tra 2.170 tổ chức đảng và giám sát 1.002 tổ chức đảng; 
qua kiểm tra còn 42 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục. Các 
cấp ủy, chi bộ thi hành kỷ luật 176 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 
50 đảng viên vi phạm. 
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hình mới. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là việc làm vừa 
cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài; gắn với thực hiện nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -  2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng đánh giá việc thực hiện cam kết 
tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, 
nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị.  

Hai là, tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập 
trung chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh 
Covid-19..., hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 đề ra. Kiên trì, 
quyết tâm giải quyết có hiệu quả, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.  

Ba là, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc 
tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình, phê bình 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh vào sinh hoạt chi bộ.  

Bốn là, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn 
mực về đạo đức, tác phong, lối sống, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên 
với nhân dân; ý thức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh. 

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của 
thế lực phản động, thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội. Đổi mới 
phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, chú trọng 
công tác tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền 
viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh 
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đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về 
việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò 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, cán bộ chủ chốt và 
cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban 
Bí thư về giám sát 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, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.  
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XÁC ĐỊNH KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC  
XÂY DỰNG ĐẢNG - DẤU ẤN THÀNH TỰU TRONG  

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

TỈNH ỦY PHÚ THỌ 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan 
tỏa mạnh mẽ, thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những hiệu quả thiết thực, 
tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, góp 
phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, 
tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên 
trong công tác xây dựng Đảng; vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự 
hào của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

1. Những kết quả nổi bật 

Tỉnh ủy xác định rõ quan điểm chỉ đạo về trách nhiệm lãnh đạo và tổ 
chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là của cấp ủy các 
cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. 
Do đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh Phú 
Thọ có những cách làm sáng tạo, đó là phân công các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, ngành, lĩnh vực chỉ đạo triển khai 
thực hiện tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cơ quan, đơn vị; đồng thời, lựa 
chọn 2 đơn vị cấp huyện, 3 đơn vị sở, ngành làm điểm để tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm 
sáng tạo cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.  
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định khâu đột phá là: “Nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, 
đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng 
phục vụ nhân dân”.  

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá và hướng dẫn về thực hiện trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp 
gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chỉ đạo cán bộ, 
đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện việc ký cam kết về 
trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
với 7 nội dung cụ thể. Qua đó, đã tạo chuyển biến trong việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương 
mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị căn 
cứ theo tình hình, điều kiện cụ thể đã lựa chọn, xác định rõ những nội dung 
đột phá phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời, xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm nhằm tạo sự 
chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Nội dung đột phá tập trung vào việc: nêu cao trách nhiệm 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp theo Quy 
định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; rà 
soát, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương; tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán 
bộ, đảng viên; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công 
tác; trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ 
của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân, nhằm đổi mới tác phong 
công tác, sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lấy kết quả công việc và sự hài lòng 
của người dân là thước đo, đánh giá.  

Nhiều đảng bộ trực thuộc đã thực hiện việc đưa cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
của địa phương và các phòng, ban, ngành, đoàn thể về sinh hoạt chi bộ tại 
các chi, đảng bộ cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, kiến nghị đề xuất của 
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đảng viên. Sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, những nội dung nào đủ thẩm 
quyền có thể giải quyết thì sẽ cho ý kiến giải quyết ngay; những nội dung 
nào còn khó khăn, tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban thường vụ cấp huyện 
cho ý kiến xử lý và trả lời bằng văn bản. 

Thực hiện Chỉ thị số 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, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về “Quy tắc ứng xử của cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 
Phú Thọ”. Qua triển khai thực hiện đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, chấp hành và thực 
hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện 
nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân... của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức. Một trong những điểm nổi bật của Phú Thọ là đã tập trung chỉ đạo, 
triển khai thực hiện tốt việc xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục 
hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để người dân và 
doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính 
nhà nước từ tỉnh đến cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng1. 
Công tác cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ đã đạt được kết quả tích cực, chỉ 
số cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2019 của tỉnh xếp thứ 20/63 tỉnh, 
thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 
26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt khâu đột phá, tiêu 
biểu như: 

- Đảng bộ huyện Tam Nông: Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cán 
bộ huyện phụ trách, theo dõi và trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt đảng tại các 
chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, nhằm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư 

__________ 
1. Năm 2018, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh được đưa vào sử dụng, đến 

nay cấp tỉnh có 1.384/1.484 thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm phục vụ hành 
chính công của tỉnh (chiếm 93,4% thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết 
của 16 sở, ngành); từ tháng 12/2019, tỉnh đã tiến hành thực hiện cổng dịch vụ công trực 
tuyến kết nối thống nhất giữa Trung ương và tỉnh. Đến nay, đã có 100% các thủ tục hành 
chính của tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và mức độ 2 (1.866/1.866 thủ tục hành 
chính của cả ba cấp tỉnh, huyện, xã); đã có 55% số thủ tục hành chính được cung cấp trực 
tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 (940/1.720 số thủ tục hành chính của cả cấp tỉnh và cấp huyện).  
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nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp cấp ủy nắm bắt và xử 
lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Hướng dẫn cụ thể 
thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo 
chủ chốt các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó, 
nêu cụ thể nội dung, phương pháp đánh giá việc thực hiện nêu gương của 
tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng thực hiện nêu gương ở bốn mức: tốt, 
khá, trung bình, yếu kém làm căn cứ để đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán 
bộ, đảng viên vào cuối năm. Xây dựng được mẫu và in, cấp phát cho 42 chi 
bộ, đảng bộ cơ sở “Sổ ghi nhận tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” để động viên, khuyến khích kịp thời tập thể 
và cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, thực hiện và duy trì đầy đủ hoạt 
động chào cờ đầu tháng ở tất cả các cơ quan, tổ chức đảng trong toàn huyện, 
gắn với nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
và ý nghĩa rút ra từ câu chuyện. Đảng bộ huyện đã vinh dự nhiều lần được 
vinh danh, đón nhận những khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và 
Tỉnh ủy1.  

- Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ có những cách làm sáng tạo, phù hợp 
với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an. Đó là tổ chức tốt 
Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, 
nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức 
Hội thi Báo cáo viên “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 
Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Cuộc vận động “Xây dựng 
phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục 
vụ” và Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng” 
trong toàn lực lượng Công an tỉnh; đồng thời, chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức 
Hội thảo khoa học - thực tiễn về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người 
Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với chức 
năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu được giao. Đồng thời, đã ban 

__________ 
1. Ba năm liên tục (năm 2016, 2017, 2018), Đảng bộ huyện Tam Nông được Tỉnh ủy 

tặng Bằng khen là đơn vị xuất sắc tiêu biểu; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; đặc 
biệt, năm 2019, huyện Tam Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Nhất và được vinh danh tại Lễ míttinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). 
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hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ” góp phần 
nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân, vì sự bình yên của cuộc 
sống. Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, Công an tỉnh 
Phú Thọ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.  

- Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai tốt Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm; kiên quyết đấu tranh, 
khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, gia trưởng, tư 
tưởng lối sống tự do... ảnh hưởng xấu đến truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ 
Hồ”; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, chủ động công tác dân vận giúp đỡ nhân dân phát 
triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xóa đói, 
giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai tại các vùng sâu, vùng xa. 
Từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng của lực 
lượng vũ trang tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh... 

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có 
hiệu quả, đồng bộ và có lộ trình các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm, kế hoạch thực hiện của tập thể gắn với các nhiệm vụ 
chính trị với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương, đơn 
vị giải quyết ngay các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, 
đơn vị bước đầu đã đạt được kết quả trong quán triệt, triển khai, thực hiện 
Chỉ thị. Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII đã khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, nhất 
là những hạn chế, yếu kém liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng 
viên có chuyển biến tích cực. Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên về vai 
trò, trách nhiệm của cá nhân trong 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 đã được tăng cường. Công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp 
trong sinh hoạt của nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm tự 
phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với 
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thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 
05-CT/TW được thực hiện rộng rãi, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong 
sạch, vững mạnh.  

2. Những kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai 

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
trên địa bàn tỉnh, từ tình hình thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 
kết quả đạt được, tỉnh Phú Thọ rút ra một số kinh nghiệm bước đầu: 

Một là, việc quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là 
người đứng đầu, cùng với sự đôn đốc, hướng dẫn cụ thể của ban tuyên giáo 
các cấp là nhân tố hàng đầu quyết định tới chất lượng, hiệu quả của việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.  

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung lựa chọn và xây dựng kế 
hoạch thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện 
nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả cụ 
thể, thiết thực.  

Ba là, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị để phát huy sức 
mạnh tổng hợp trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phải coi 
trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự giác của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác.  

Bốn là, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm và biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; 
đồng thời, nghiêm khắc phê bình, xử lý những biểu hiện lệch lạc, cách làm 
kém hiệu quả. 

3. Một số giải pháp cơ bản 

Thứ nhất, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa việc học tập và 
làm theo tư tưởng của Bác trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng trong 
sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn 
viên, quần chúng nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, đặc biệt là Nghị quyết về xây dựng Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW, 
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ngày 22/10/2018 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. 

Thứ hai, tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực 
đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng 
Đảng về văn hóa. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất 
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.  

Thứ ba, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, 
sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước. 

Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc chống quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí hiện nay. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công 
việc lâu dài, phải duy trì thường xuyên, liên tục, xem đây là một trong 
những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, 
vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - THỰC HIỆN HIỆU QUẢ  

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TẠI TỈNH PHÚ YÊN 

TỈNH ỦY PHÚ YÊN 

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”, 
tỉnh Phú Yên đã tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả góp 
phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong 
sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên trong Đảng 
và trong nhân dân, mang lại hiệu quả trong thực tiễn triển khai các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. 

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
góp phần giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề 
bức xúc, nổi cộm được nhân dân quan tâm 

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà 
soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 
đảng bộ các cấp; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có 
hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan 
tâm. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề 
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nổi cộm, bức xúc của nhân dân, những việc cần tập trung giải quyết ngay tại 
địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi 
thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án phát triển kinh tế - xã 
hội, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, tình trạng 
ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Qua đó, đã 
tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.  

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung trọng tâm là 
“Năm kỷ cương hành chính”, qua đó đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về 
“Năm kỷ cương hành chính - 2017” nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, ý thức trách 
nhiệm trong hoạt động công vụ, khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả trong 
hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao 
chất lượng phục vụ và uy tín của cấp ủy, chính quyền các cấp..., góp phần 
tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh lựa chọn những 
nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác 
phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của ngành, địa 
phương, đơn vị để tập trung khắc phục, giải quyết, gắn với thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, cơ 
quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp lựa chọn 
những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan tới ba nội dung của chuyên 
đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời 
sống nhân dân của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, 
gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các 
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phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với Nghị quyết 
Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 
khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách 
chính sách bảo hiểm xã hội... 

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp 
trên địa bàn tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại 
gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng 
chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm 
túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất 
là người đứng đầu; luôn chú trọng chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện 
quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả1. Người 
đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn phát huy 
tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cá nhân; có 
phong cách làm việc khoa học, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm 
vụ; phát huy dân chủ trong Đảng và cơ quan, nói đi đôi với làm; tăng thời 
gian, chất lượng đi cơ sở, tích cực tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn 
đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo, tổ chức thực 

__________ 
1. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW đến nay đã giảm 181 tổ 

chức; tinh giản, thu hồi 1.761/2.389 biên chế, đạt 73,71% so với kế hoạch đề ra đến năm 
2021, trong đó tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ là 632 
trường hợp; đã bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, khu phố tại 528/603 đơn vị, đạt 
87,56%. Thực hiện việc sáp nhập 4 xã thành 2 xã (xã Xuân Hòa và xã Xuân Cảnh thành xã 
Xuân Cảnh (mới); xã An Hòa và xã An Hải thành xã An Hòa Hải) và sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy, cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. 
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hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, phân công đại diện lãnh đạo chính 
quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham dự để trực tiếp lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó có hướng xử lý kịp thời, 
hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng trong cán bộ, đảng viên... 

Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được tập trung 
chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm mới. Đã thành lập, đưa vào hoạt động 
Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; triển khai chủ đề “Năm 
doanh nghiệp”, “Năm kỷ cương hành chính”; xây dựng bộ chỉ số và tiến hành 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp 
huyện. Chỉ đạo quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 
quyền điện tử; bảo đảm thực hiện đồng bộ tất cả các lĩnh vực, gắn với rà 
soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện hành, loại bỏ những thủ tục 
không hợp lý, tạo bước đột phá về thời gian và chất lượng. Rà soát, bãi bỏ, 
rút ngắn từ 35 - 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Kỷ cương, kỷ luật hành chính 
trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên... 

2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại các địa phương, 
cơ quan, đơn vị  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về nêu gương, các phong 
trào thi đua yêu nước đã trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp 
của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các chi bộ, 
đảng bộ duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên 
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đề hằng tháng, hằng quý; các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả nội 
dung học tập và làm theo gương Bác, gắn với việc đánh giá và triển khai 
công việc tại các buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần; thực hiện tốt phương 
châm “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật” và 
phương châm 5 biết (Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin 
lỗi, biết cảm ơn).  

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của 
Đảng về nêu gương đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém 
kéo dài đã được giải quyết. Công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể có 
nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng sát cơ sở, chủ động nắm bắt diễn 
biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 
Tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo 
quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia như: Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; Quỹ vì người nghèo, Tiếp bước cho em đến trường, Xây dựng nhà 
đại đoàn kết, Xây dựng nhà nhân ái, Xóa nhà tạm, Thi đua xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh... Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt1. Công tác giảm nghèo, bảo 
đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công đạt kết quả 
tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên2.  

Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương về cơ bản phát huy tốt 
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nghiêm túc xây dựng kế hoạch 
và thực hiện việc làm theo gương Bác; gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng 
Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng thời gian, chất lượng đi cơ sở, 
__________ 

1. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh đạt bình quân 17 tiêu chí/xã, có 58/83 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (69,87% số xã), có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 2 huyện Tây Hòa, 
Phú Hòa đã được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Bước đầu triển khai thực hiện 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

2. Về cơ bản, năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ dân chưa có nhà ở, tỷ lệ hộ có nhà ở 
thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 2%, giảm 3% so với thời điểm năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo đến 
cuối năm 2020 còn 2,69%, giảm bình quân 2%/năm, riêng hai huyện nghèo Sông Hinh và 
Đồng Xuân giảm từ 5 - 9%/năm; tỷ lệ hộ tái nghèo chiếm khoảng 0,13% so với tổng số hộ 
nghèo. Các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 
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tích cực tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có 
chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực 
hành chuẩn mực đạo đức công vụ.  

Sau 5 năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện xuyên suốt, liên tục, sâu 
rộng, tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội, 
huy động được đông đảo nhân dân tham gia, hình thành phong trào làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực vào 
những thành tựu xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, được đông đảo 
cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận. 



 544

QUẢNG BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP  

TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH 

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” là 
chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu 
rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, 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, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW1. Các cấp ủy, tổ chức 
đảng ở Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc 
này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng và đội ngũ đảng 
viên. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các 
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh cũng đều ban hành các kế hoạch, hướng 
dẫn, công văn chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các nội dung, yêu cầu trong Chỉ thị đã 
được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa và triển 
khai thực hiện sát hợp với tình hình địa phương, đơn vị. 

__________ 
1. Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 30/8/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo cơ quan giúp việc ban hành các văn 
bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa 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 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
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1. Những kết quả nổi bật 

Thứ nhất, xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện cải cách hành 
chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần, ý thức công tác của cán bộ, 
đảng viên.  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 
chủ đề năm 2016, cũng là phương châm hành động xuyên suốt trong nhiệm 
kỳ là: “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành 
động”. Để cụ thể hóa phương châm hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Quảng Bình đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 3/3/2016 về trách 
nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng 
chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ 
chức, cơ quan, đơn vị, gắn các chuẩn mực đạo đức cách mạng với đạo đức 
nghề nghiệp. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng còn gắn việc xây dựng các chuẩn 
mực đạo đức với việc thực hiện các chỉ thị trước đó của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy1. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng 
đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh lề 
lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
khắc phục những khuyết điểm,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào cấp ủy, chính 
quyền địa phương.  

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung trọng tâm, tập trung giải 
quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. 
Đây là những nội dung quan trọng, mang tính đột phá để tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

__________ 
1. Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11/01/2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 17/01/2013 về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, siết 
chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, 
chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 28/01/2013 về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn. 
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hiệu quả. Nhiều đảng bộ địa phương gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị và xác định rõ 
những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện1. Nhiều cấp 
ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng 
những cách làm thiết thực, hiệu quả và chú trọng kiểm tra việc thực hiện; 
từng bước thực hiện có nền nếp việc đưa nội dung học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt 
chuyên đề của chi bộ... 

Thứ ba, gắn trách nhiệm của đảng viên trong nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội ngay từ cấp cơ sở. 

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, tổ 
chức đảng trên địa bàn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn, xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá các tổ chức 
đảng và đảng viên. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 
ủy đã quán triệt, cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/3/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy trực tiếp chỉ 
đạo các địa phương, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn 
nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo 
đạo để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho nhân dân. Cấp ủy viên các xã, phường, thị trấn phụ trách 
thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư, đảng viên được phân công theo dõi, giúp 
đỡ các hộ gia đình, nhất là việc hướng dẫn bà con định hướng sản xuất, áp 
dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên làm giàu... 
Thực tiễn cho thấy, một khi đã gắn vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, 
của cán bộ, đảng viên với công việc cụ thể, với phong trào của quần chúng 
thì việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ, đảng viên cũng cụ thể và toàn 
diện hơn. Sau hơn 3 năm thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách 

__________ 
1. Đảng bộ thành phố Đồng Hới chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với 

thực hiện chủ đề của thành phố “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới 
phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”. Đảng bộ huyện Quảng Ninh: giảm nghèo 
bền vững và giải quyết việc làm, về phát triển du lịch, về đổi mới công tác cán bộ để lãnh 
đạo, chỉ đạo. Đảng bộ Tuyên Hóa: đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân 
dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, tập trung xây dựng và triển khai các dự án...  
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nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xử lý 13 trường hợp có tín 
nhiệm thấp, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong 
đó điều chuyển công tác và cho thôi giữ chức vụ 4 trường hợp; chỉ đạo các cấp 
ủy cấp dưới xử lý 63 trường hợp cán bộ, đảng viên không thực hiện nghiêm 
nội dung cam kết theo quy định, vi phạm quy định trong thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao.  

Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên trên địa bàn thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vào việc 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác, gương mẫu về đạo đức, 
lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần trách nhiệm trong phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhiều đảng viên phát huy tinh thần tiền 
phong, gương mẫu, tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và gia 
đình, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người, trở thành 
những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, được bà con nhân dân tin tưởng làm theo; từ đó, 
đã khơi dậy phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện mục 
tiêu xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.  

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa 
bàn xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả, nhiều phong trào 
thi đua làm theo lời Bác sôi nổi, rộng khắp. Thông qua các mô hình, phong 
trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, đảng viên phát huy tinh 
thần tiền phong, gương mẫu, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, trở 
thành những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, được nhân dân trên địa bàn tin tưởng, học tập 
và làm theo1.  

__________ 
1. Toàn tỉnh có 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 70 

lượt tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 
Bằng khen; 558 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 
ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy 
khen; gần 2.000 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và hàng trăm lượt 
tập thể, cá nhân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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Có thể khẳng định, với ý thức và trách nhiệm cao trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức đảng, đảng 
viên trên địa bàn đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu khắc phục 
khó khăn, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trực tiếp vươn lên trong phát 
triển kinh tế, thoát nghèo và từng bước làm giàu chính đáng, góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của Quảng Bình đạt 6,83%, 
cao hơn nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ 
trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng (năm 2020: nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm 19,19%, công nghiệp và xây dựng chiếm 29,18%, 
dịch vụ chiếm 51,63%). Các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, văn hóa, giáo 
dục, đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm có nhiều chuyển 
biến tích cực. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng khang 
trang, văn minh hơn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể. 
Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an 
toàn xã hội được giữ vững,... 

2. Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, 
khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua, trong 
nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

 Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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 và nghị 
quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã 
hội, đưa việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng và đội 
ngũ đảng viên 

 Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hằng năm và các 
chuyên đề của những năm tiếp theo với việc thực hiện Nghị quyết Trung 
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ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương châm “trên 
trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; kết hợp 
giữa “xây” với “chống”, giữa thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua yêu 
nước trong các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết có 
hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. 

Thứ ba, tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ 
và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây 
dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ 
phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành. 

Thứ tư, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng kế 
hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
hằng năm trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Lựa chọn một số công việc, 
vấn đề có tính chất đột phá để khắc phục các hạn chế, yếu kém; những vấn 
đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt 
điểm. Lấy kết quả thực hiện việc đăng ký làm theo Bác làm một trong 
những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, 
đảng viên hằng năm. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu 
“học tập trước”, “làm theo trước” của các đảng viên là lãnh đạo chủ chốt, 
nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thứ năm, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình 
hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, nhất là phát huy vai trò, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. 

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm tại các địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. 



 550

HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  
GẮN VỚI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG,  
GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

TỈNH ỦY QUẢNG NAM 

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào 
chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; chủ 
động, linh hoạt vận dụng sáng tạo 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kế 
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ 
thị số 05-CT/TW phù hợp với tình hình thực tế, trong đó, xác định những 
nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn 
vị tham mưu thực hiện theo lộ trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đề cao 
vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong 
việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách 
trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ đột phá, đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, 
bức xúc theo Kết luận số 37-KL/TU, ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục 
thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển 
nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Từ 
cách làm quyết liệt trên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vấn 
đề bức xúc, nổi cộm để tập trung thực hiện; trong đó, nổi bật là: 

- Tập trung thực hiện cải cách hành chính: Xác định cải cách hành chính 
là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, 
minh bạch, tạo môi trường thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 
27/4/2016 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai 
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đoạn 2016 - 2020; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải 
cách hành chính của tỉnh, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các 
chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai rà soát thủ tục hành chính và thực 
hiện cải cách thủ tục hành chính1. Đẩy mạnh thực hiện chế độ công vụ, 
công chức, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từ “nền 
hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, từ việc xem doanh 
nghiệp là “đối tượng quản lý” sang là “đối tượng phục vụ”. Nhờ đó, trong gần 5 
năm qua, chỉ số PCI của Quảng Nam thuộc tốp 10/63 tỉnh, thành phố. 

- Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã 
hội: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 về đẩy 
mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 về phát triển kinh tế - 
xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, đồng 
thời chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững; chỉ đạo các sở, ban, 
ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả với tinh thần 
“Quảng Nam chung tay với người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

- Lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ được tập trung thực hiện quyết liệt: 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp 
xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và bổ sung hoàn chỉnh các 
quy định khung về tiêu chuẩn cán bộ. Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy đã ban 
hành 3 nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức 
bộ máy2 và 5 quy định khung về các khâu trong công tác cán bộ từ tiếp 
nhận, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, rà soát điều 
kiện, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý; tổ 
chức các đoàn kiểm tra, giám sát nhằm rà soát, khắc phục những hạn chế, 

__________ 
1. Tháng 01/2017, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư của tỉnh được thành 

lập, đi vào hoạt động. 
2. Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị 
quyết số 13-NQ/TU, ngày 09/11/2018 của Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị 
quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 
26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ 
nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 
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bất cập trong công tác cán bộ. Đặc biệt, để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 
28/02/2018 để triển khai thực hiện, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo 809 và 
Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết; quá trình triển 
khai đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả 
tích cực1. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường: Xác 
định đây là vấn đề cấp bách, bức xúc của cả hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã 
ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021; tập trung, quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ 
thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng: 
Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức hoàn thành việc kiểm tra, rà soát lĩnh vực nội 
chính và phòng, chống tham nhũng đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 
và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tập trung thanh tra, kiểm tra các 
lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, lãng phí; rà soát, xác 
minh làm rõ, điều tra, xử lý kịp thời những vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế - 
xã hội phức tạp, kéo dài. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, thực hiện 
nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập 
của những người có chức vụ, quyền hạn, thực hiện nghiêm các quy định về 
công khai, minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm giải trình trong hoạt 
động công vụ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp đã tăng cường công tác tiếp công dân2, tiếp nhận, giải quyết đơn, 

__________ 
1. Triển khai thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp 

việc Tỉnh ủy. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của 6 cơ quan tham mưu, giúp 
việc Tỉnh ủy. Kết quả giảm 10 đầu mối (từ 31 phòng xuống còn 21 phòng), giảm 42 lãnh đạo 
cấp phòng (từ 87 trưởng, phó phòng xuống còn 45 trưởng, phó phòng) và giảm 17 biên chế 
(từ 181 người xuống còn 164 người). Sáp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên 
giáo của 18/18 huyện ủy, thị ủy, thành ủy; trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 11 đơn vị. 

2. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào 
ngày 15 hằng tháng và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi cần thiết để tiếp thu và giải 
quyết, xử lý các vấn đề bức xúc, nguyện vọng của nhân dân. 
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thư khiếu nại, tố cáo, công tác đối thoại với công dân, nhất là các vụ việc 
khiếu nại đông người; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn, thư tồn đọng, xử lý 
kết luận sau thanh tra.  

- Tăng cường quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng 
sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 
số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và 
tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 
09-NQ/TU, ngày 27/12/2016 về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, tỉnh đã tập trung 
chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và 
tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng 
khai thác rừng và tài nguyên khoáng sản trái phép. Việc quy hoạch, cấp phép, 
thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản bảo đảm 
nguyên tắc, bảo vệ được môi trường, cảnh quan, di tích, danh lam thắng 
cảnh và các tài nguyên khác. Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tỉnh 
ban hành quy định sử dụng đất đến năm 2020, tăng cường quản lý đất đai, 
quản lý quy hoạch, hiện trạng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là tại 
vùng Đông Nam tỉnh. Rà soát, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, các sai phạm 
tại các dự án quy hoạch sử dụng đất gây bức xúc trong nhân dân. 

- Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới bước đầu 
đạt kết quả tích cực, lồng ghép nguồn lực nhiều chương trình, dự án vào địa 
bàn nông thôn thực sự có những đổi mới mang tính toàn diện. Diện mạo 
nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển khá1. Tỉnh 
ủy đã ban hành thực hiện và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TU, 
ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện 
các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam2; sơ kết 3 năm 
thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát 

__________ 
1. Đến cuối năm 2020, có 119/201 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 59,2%, vượt 

9,2% so với Nghị quyết đề ra; có 26 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng 
cao”, 9 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”; 5/18 huyện, thị xã, 
thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Phú Ninh, Điện Bàn, Hội An, 
Tam Kỳ và Duy Xuyên. 

2. Đã chỉ đạo tổ chức lại 6 nhóm dự án gắn với định hướng phát triển theo quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai và bổ sung thêm nhóm dự án về dịch vụ hậu cần 
cảng và logistics gắn với cảng biển Chu Lai. 
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triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án 
lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 
năm 2025, triển khai thực hiện tốt dự án sắp xếp, ổn định dân cư; tổng kết 
10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 04/5/2009 của Tỉnh ủy về 
xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh1.  

- Ngoài ra, để bổ sung kiến thức, giải đáp những vấn đề thực tiễn mới 
đặt ra, những bất cập, vướng mắc từ cơ sở, hằng năm, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt 
của tỉnh2.  

Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã xây dựng 
quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường 
trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết 
những vấn đề bức xúc, nổi cộm gắn với xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai 
phạm... tạo mối đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. 

__________ 
1. Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối với các doanh nghiệp lớn.  
2. Năm 2016: Những nội dung liên quan về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và 

đào tạo; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình hình 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2017: Cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm 2018: Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình 
mới. Năm 2019: Nhận diện, xử lý các xung đột xã hội và điểm nóng chính trị - xã hội. Ngoài 
ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp mở 9 lớp bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức cho 888 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. 
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QUẢNG NGÃI: XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỌC TẬP 
 VÀ LÀM THEO LỜI BÁC  

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI 

Hơn 5 năm qua, 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” đã 
được các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt 
nhiều kết quả.  

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, tổ chức 
nhiều cách làm sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tập 
trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người 
nghèo, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của từng địa phương, đơn vị. 

Nhiều cấp ủy đảng cơ sở lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong 
nhân dân để chỉ đạo, giải quyết, vì thế nhiều vụ việc bức xúc, phức tạp kéo 
dài đã được giải quyết dứt điểm; công tác cải cách hành chính, tinh thần, 
thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên đã được chấn chỉnh một bước; thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện 
các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo phấn khởi, tin tưởng 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm 
nhìn chung được triển khai nghiêm túc, bài bản với nhiều hình thức. Một 
trong những việc làm sáng tạo tại Quảng Ngãi là ban tuyên giáo các cấp đã 
xây dựng nội dung chủ đề, chủ điểm, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt 
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chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hằng quý. 
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã trở thành nền nếp, từ đó thúc đẩy cán 
bộ, đảng viên soi rọi bản thân, xây dựng ý thức học tập, rèn luyện, thực 
hành phong cách, tác phong làm việc của Bác. Nhiều cán bộ, đảng viên khắc 
phục những mặt còn tồn tại, hạn chế nhiều năm, thực hiện tốt hơn chức 
trách, nhiệm vụ được giao; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng 
viên tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân, qua đó đã góp phần phòng 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh được chú trọng, hình thức phong phú và diễn ra sôi nổi ở các cấp, các 
ngành. Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều phong trào, công 
trình, phần việc về học và làm theo lời Bác có ý nghĩa; xây dựng chuyên mục 
“Theo dấu chân Bác” trên facebook để đăng tải bài viết, mẩu chuyện, những 
câu nói, lời dạy của Bác Hồ; lập tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”; 
xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp... Ngành 
giáo dục và đào tạo tập trung triển khai giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và 
những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; tổ chức hoạt động 
ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, kể chuyện, các cuộc thi tìm 
hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo, đài 
tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay, Quảng Ngãi đã phát động, xét chọn và 
trao giải thưởng sáng tác, quảng bá cho 57 tác phẩm văn học, nghệ thuật và 
báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; tổ chức cuộc thi viết về “Những tấm gương bình dị mà cao 
quý” với gần 200 tác phẩm; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các phóng 
sự về các gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả để tuyên truyền, 
phổ biến và nhân rộng... góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về 
tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác, đồng thời đấu tranh, 
phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà lời nói đi đôi với việc làm, 
lý luận đi đôi với thực tiễn, nói là để mà làm, nói đi đôi với làm là nguyên tắc 
đạo đức của Người. Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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không phải “tầm chương trích cú” mà chính là hành động làm theo. Nhận 
thức rõ vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc thực hiện 
mô hình cụ thể, thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của 
mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Chính 
vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các 
địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Quảng Ngãi có công văn gợi ý 10 mô hình cụ thể trong học tập và làm 
theo lời Bác, để từ đó các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng và 
nhân rộng.  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trong tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tiêu 
chí thực hiện các mô hình, triển khai đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký tham gia. Trong quá 
trình thực hiện, các cấp ủy đã kịp thời đôn đốc, giám sát, đánh giá hiệu quả. 
Có nhiều nơi không chỉ thực hiện các mô hình do cấp trên gợi ý mà sáng tạo 
các hình thức tổ chức mô hình mới, đa dạng, phù hợp, thu hút được đông đảo 
tập thể, cá nhân tham gia. 

Đến nay, đã có hàng nghìn lượt các tập thể, cá nhân thực hiện mô hình 
“Làm theo lời Bác” trên các lĩnh vực và đang được triển khai, thực hiện ở các 
chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương và trong mỗi gia đình người dân 
Quảng Ngãi, tạo nên phong trào học tập và làm theo gương Bác Hồ hết sức 
sôi nổi.  

Qua hơn 5 năm triển khai, nhiều mô hình mang lại hiệu quả tốt, thu hút 
sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, giải quyết những nổi 
cộm, bức xúc của nhân dân... tạo niềm tin của dân với Đảng, ổn định chính 
trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Có 
thể nêu một số mô hình tiêu biểu tại các địa phương, đơn vị như sau: 

Huyện ủy Bình Sơn có mô hình “Ngôi nhà cấp ủy”, vận động được 6,2 tỷ 
đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 128 ngôi nhà cho các gia đình có công với 
nước, gia đình các đồng chí đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. 
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Huyện ủy Mộ Đức có mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác” được triển khai ở tất 
cả các chi bộ trong huyện. Mỗi đảng viên hằng tháng tiết kiệm đóng góp từ 
1.000 đồng trở lên để giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đến 
nay đã tiết kiệm được hơn 600 triệu đồng hỗ trợ cho gần 300 đảng viên. 
Huyện ủy Tây Trà là huyện miền núi (nay đã sáp nhập vào huyện Trà 
Bồng), xuất phát từ thực tế trên địa bàn huyện số hộ nghèo còn nhiều nên 
đã phát động mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng 
viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, có 36 hộ được nhận giúp đỡ và 
đến cuối năm 2019 có 30 hộ đã thoát nghèo. Đảng ủy phường Quảng Phú, 
thành phố Quảng Ngãi có mô hình “Ngày lắng nghe dân nói”, hằng tuần đại 
diện cấp ủy cử người xuống các tổ, khu dân cư nắm bắt tình hình, tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi 
cộm nhiều năm. Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi với mô hình “Cựu 
chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác”, vận động hội viên hiến 
trên 46.000 m2 đất, gần 50.000 ngày công, đóng góp gần 7 tỉ đồng góp phần 
xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi với mô 
hình “Gần dân, sát việc” thực hiện việc trả chứng minh thư nhân dân đến 
tận tay người dân; tổ chức nhiều lượt cấp chứng minh thư nhân dân tại bệnh 
viện và nhà riêng cho những người đau ốm, già yếu, tàn tật; cấp chứng minh 
thư nhân dân lưu động cho học sinh, người dân tộc thiểu số... được nhân dân 
đồng tình hưởng ứng, tin tưởng và hết lòng khen ngợi. 

Các hội, đoàn thể trong tỉnh với mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” đã 
vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên các cấp tiết kiệm giúp đỡ người nghèo, 
gia đình gặp hoạn nạn, rủi ro... Đến nay, có trên 500 tập thể thực hiện mô 
hình này, đóng góp hàng chục tỉ đồng, hàng trăm tấn gạo, góp phần chăm lo 
đến công tác an sinh xã hội, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, mở rộng 
sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

Bên cạnh đó, có nhiều mô hình mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn như 
“Tiếp sức hoàn lương”, “Tổ dân cư tự quản’’, “Bóng điện an ninh’’, “Tiếp sức 
đến trường”... Nhiều mô hình chưa có tiền lệ, rất khó triển khai thực hiện 
nhưng một số địa phương, đơn vị đã quyết tâm vận động nhân dân tham gia 
thực hiện đạt hiệu quả như mô hình “Hạn chế việc đốt và rải vàng mã trong 
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tang lễ”, “Không tổ chức tuần giáp năm, báo hiếu đám giỗ gây lãng phí khi 
người thân qua đời”. Đặc biệt mô hình “đảng viên với nhóm hộ” ở một số xã 
miền núi nhằm vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, 
giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đạt kết quả thiết thực.  

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, được triển 
khai, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là tấm gương bình dị mà cao quý 
trong học tập và làm theo Bác Hồ. Đó là: cán bộ và nhân dân thôn Mỹ Tân, 
xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn tự nguyện đóng góp, xây dựng nhiều 
tuyến đường bê tông nông thôn, xây dựng hệ thống cấp nước sạch. Câu lạc 
bộ “Nồi cháo từ thiện” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Hà, huyện Sơn 
Tịnh thực hiện nấu hàng chục nghìn suất cháo hỗ trợ cho các bệnh nhân 
nghèo, người già neo đơn. Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu 
học Sơn Ba đã nuôi dưỡng các em học sinh mồ côi, không nơi nương tựa. 
“Chương trình ly cà phê 50 ngàn” là hoạt động thiện nguyện của giới báo 
chí trong tỉnh đã hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, những mảnh 
đời bất hạnh trong xã hội... 

Đó còn là những cá nhân giản dị trong cuộc sống nhưng những việc làm 
của họ đầy tính nhân văn, cao cả, hằng ngày đóng góp công sức, tiền của để 
làm thiện nguyện, chăm lo cho cuộc sống cộng đồng đang thầm lặng tỏa sáng 
giữa đời thường1. 

__________ 
1. Thầy giáo Trần Quang, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hành Minh: 

vận động hỗ trợ, trao tặng hàng chục con bò giống, hàng trăm suất học bổng, trên 200 chiếc 
xe đạp cho học sinh nghèo; nhận nuôi và chăm sóc 3 em học sinh mô côi cả cha lẫn mẹ. Sư cô 
Thích Nữ Uyên Liên, trụ trì Chùa Phổ Quang, thành phố Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt 
động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, 
bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện; cưu mang, dưỡng dục 40 trẻ em bị bỏ rơi, không nơi 
nương tựa. Đại đức Thích Hạnh Đạt, trụ trì chùa Thủy Long, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức 
nhận nuôi 30 trẻ mồ côi, nghèo khó; mỗi tháng nấu 800 suất cơm chay phát miễn phí cho 
bệnh nhân nghèo; thường xuyên cấp phát gạo cho các hộ nghèo, thăm và tặng quà cho các 
hộ gia đình khó khăn. Ông Phạm Văn Mong, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ba Tô, huyện 
Ba Tơ đã 3 lần tự nguyện hiến 2.400m2 đất vườn để làm đường giao thông, xây dựng trường 
học. Anh Đào Nhật Sơn, Bí thư Chi đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
có 47 lần hiến máu tình nguyện (chủ yếu hiến tiểu cầu) để cứu sống bệnh nhân. Anh Lê 
Minh Tân, ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, vận động, quyên góp giúp đỡ những gia 
đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 
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Việc học và làm theo Bác được các tập thể, cá nhân thực hiện một cách 
tự nguyện, tự giác, bằng tấm lòng thành kính, tình yêu thương con người 
tha thiết, tạo được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã hội. Sự lan tỏa này 
không những từ 10 mô hình “làm theo” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
Ngãi gợi ý, mà với cách làm sáng tạo, được cụ thể hóa ở cơ sở đã phổ biến 
trở thành hàng trăm mô hình nổi trội, với hình thức đa dạng, phong phú, 
không rập khuôn được triển khai, phát động rộng rãi trong các tầng lớp 
nhân dân.  

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng, tôn 
vinh “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học và làm theo lời Bác. 
Kết quả qua 5 năm, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 600 gương tập thể, cá 
nhân là những “tấm gương bình dị mà cao quý”, có hơn 200 mô hình được 
biểu dương, khen thưởng ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh1. 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị 
to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên và có kết quả thực 
chất đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội 
nghị tọa đàm “Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và 
giải pháp” để tập trung tìm ra những giải pháp thiết thực, cách làm hay, 
sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nói chung và đẩy mạnh, 
nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc 
tốt học tập và làm theo Bác Hồ. Sau Hội nghị tọa đàm Ban Thường vụ chỉ 
đạo biên tập tài liệu để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nghiên cứu, học tập 
và đẩy mạnh việc làm theo. 

__________ 
1. Có 143 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, trong 

đó có 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy. Có 1 tập thể, 3 cá nhân 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được nhận Bằng khen của Ban 
Tuyên giáo Trung ương và nhiều tập thể, cá nhân được giới thiệu triển lãm nhân kỷ niệm 
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm. 
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Có thể khẳng định, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị trên địa bàn Quảng Ngãi đạt được kết quả tốt, có những cách làm mới, 
hiệu quả, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu 
sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; việc rèn luyện 
đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được quan tâm hơn; 
ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu học và 
làm theo lời Bác trên các lĩnh vực... góp phần thúc đẩy các phong trào thi 
đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG,  

CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH  
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

TỈNH ỦY QUẢNG NINH 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở phải làm tốt 
công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện những căn dặn của Người, 
nhận rõ những thuận lợi và thách thức đối với công tác xây dựng Đảng 
hiện nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định: học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; gắn công tác xây dựng Đảng, hệ thống 
chính trị với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy 
tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

1. Đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn 
với đổi mới xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị gắn với đổi mới phương 
thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Bảo đảm giữ 
vững những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt quan 
điểm lấy dân làm gốc, dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng 
cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là nâng 
cao chất lượng công tác dự báo, ban hành và năng lực tổ chức thực hiện các 
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chỉ thị, nghị quyết, kết luận. Kịp thời, sáng tạo, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ 
trương, đường lối của Đảng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
chính sách, pháp luật; hằng năm đều xác định chủ đề công tác để tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo.  

Quan tâm công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Tỉnh ủy đã ban hành và 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/12/2017 về một số 
giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong 
tình hình mới. Chủ động thông tin, định hướng dư luận, báo chí, truyền 
thông, nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, khoa giáo, văn hóa - văn 
nghệ1; mở rộng thực hiện hội nghị trực tuyến đến cấp xã; đấu tranh phản 
bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”. 
Quảng Ninh là một trong những địa phương điển hình về nghiên cứu thực 
tiễn, tổng kết lý luận 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). 

Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng, đổi mới, kiện toàn 
tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị với nhiều mô hình mới, đột 
phá. Chủ động, quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mạnh dạn thí điểm thành công nhiều 
mô hình mới2. Đi sâu sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên 
trong của từng tổ chức, cơ quan chuyên môn theo hướng giảm đầu mối, 
giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động. Cơ cấu lại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các 

__________ 
1. Tỉnh duy trì hợp tác về truyền thông với hơn 30 cơ quan báo chí; mạng lưới báo cáo 

viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên văn hóa - văn nghệ các 
cấp với 6.145 người; số lượng báo, tạp chí phát hành đứng trong nhóm 5 địa phương cao 
nhất cả nước; hằng tháng phát hành 9.100 cuốn bản tin Sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy, phục 
vụ sinh hoạt chi bộ và công tác tư tưởng. 

2. 100% đơn vị cấp huyện thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra và cơ 
quan tổ chức - nội vụ cấp huyện; thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trên cơ 
sở sáp nhập các trường có cùng chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; là tỉnh đầu tiên thành 
lập Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gắn với sắp xếp lại tổ chức ngành thuế; 
thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền 
thông của tỉnh; thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực 
thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp; thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh... 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 564

đơn vị sự nghiệp1. Sắp xếp giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo 
tiêu chí theo quy định. 

Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội 
ngũ đảng viên. Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo đổi mới 
nội dung, nâng cao chất lượng, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh 
hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy gắn với trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp; 
tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; rà soát, sàng lọc, loại bỏ 
những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, cơ hội, tham nhũng... không 
còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Siết chặt khâu đánh giá, xếp loại tổ chức 
đảng và đảng viên bảo đảm thực chất hơn2. Chú trọng công tác phát triển 
tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở thôn, bản, khu phố, người lao động, 
chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng theo hướng coi trọng 
chất hơn lượng3; thành lập đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước 
trực thuộc đảng bộ cấp huyện. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ. Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định 
về công tác cán bộ4; chú trọng xây dựng, kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm luân chuyển cán 
bộ5, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt của 

__________ 
1. Giảm 48 đơn vị sự nghiệp, chiếm 18%. Số đơn vị tự chủ kinh phí từ 10 đến 100% từ 

103 đơn vị (trước Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW) được nâng lên 142 
đơn vị (85 đơn vị tự chủ 100%, 57 đơn vị tự chủ từ 10% đến 90%). Tổng kinh phí tiết kiệm do 
giao tự chủ là 38,3 tỉ đồng. 

2. Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh luôn đạt 45,2 - 52,3%; chi bộ 
trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt vững mạnh 45,6 - 63%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đạt 77,8 - 80%, trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 11,4 - 15,7%. 

3. Kết nạp 2.598 người vào Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; trong 
đó có 30 chủ doanh nghiệp tư nhân. 

4. Ban hành Quy định số 2129-QĐ/TU, ngày 29/4/2020 về tiêu chuẩn chức danh 
cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 2138-QĐ/TU, ngày 
6/5/2020 về luân chuyển cán bộ; Quy định số 2225-QĐ/TU, ngày 06/7/2020 về phân 
cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế số 12-QC/TU, ngày 
29/6/2020 về thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; 
Quy chế số 13-QC/TU, ngày 06/7/2020 về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... 

5. Giai đoạn 2015 - 2019, toàn tỉnh luân chuyển, điều động 3.349 lượt cán bộ. Đến nay, 
100% các trường hợp đều phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ. 
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cán bộ1. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong 
bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 
qua thi tuyển cạnh tranh2, chống chạy chức, chạy quyền; đổi mới cách thức 
kiểm điểm, đánh giá cán bộ, gắn với nêu gương tự phê bình3. Tăng cường 
thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân 
hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 100% bí thư cấp ủy cấp 
huyện không phải là người địa phương; 100% bí thư cấp ủy đồng thời là thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố 
theo mô hình “Dân tin - Đảng cử”4. Quyết liệt tinh giản 10% tổng số biên 
chế, thực hiện đúng số lượng tổng biên chế Trung ương. Đi đầu trong cả nước 
thực hiện khoán biên chế cấp xã, khoán quỹ hỗ trợ ở thôn, bản, khu phố, 
giảm mạnh số lượng người hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách5. Tuyển 
dụng viên chức bằng hình thức hợp đồng có thời hạn; dành chỉ tiêu tuyển 
dụng một số nhân lực chất lượng cao. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; 
nắm, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay; rà 
soát, giải quyết tồn đọng về lịch sử chính trị6; chú trọng thẩm định cán bộ 
chủ chốt; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, 
tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

__________ 
1. Trong 5 năm thực hiện Đề án 293 (2015 - 2019), tỉnh đã sử dụng 259,2 tỷ đồng để chi 

đào tạo, bồi dưỡng cho 46.109 lượt cán bộ; phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên đề ở nước 
ngoài cho gần 60 lớp học. 

2. Giai đoạn 2015 - 2019, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 1.813 
trường hợp. Tổ chức thi tuyển được 8 vị trí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 155 cán bộ 
cấp phòng. 

3. Giai đoạn 2015 - 2019, đánh giá, kiểm điểm 1.818 lượt đồng chí lãnh đạo, quản lý 
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 1.372 đồng 
chí, bằng 75,47%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 428 đồng chí, bằng 23,54%; hoàn thành nhiệm 
vụ: 18 đồng chí, bằng 0,99%; không có trường hợp nào không hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Cấp huyện: bí thư đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 3/13 huyện, đạt 23,08%; 
bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân tại 1 địa phương. Cấp xã: bí thư đồng 
thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 119/177 địa phương (67,23%); bí thư đồng thời là chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tại 24/177 địa phương, đạt 13,56%. Đến nay, có 150/177 (84,75%) bí 
thư cấp xã, 13/13 bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương.  

5. Từ năm 2015, toàn tỉnh không chi trả trực tiếp theo mức cụ thể hằng tháng phụ cấp 
thường xuyên đối với 18.919 người. 

6. Từ năm 2015 đến nay, đã thẩm định chính trị cán bộ diện quy hoạch, bổ nhiệm, giới 
thiệu cán bộ ứng cử với trên 17.000 lượt cán bộ. 
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Tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Triển khai Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về công tác xây dựng 
Đảng. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chú trọng khâu phòng ngừa1; 
triển khai, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu; nâng cao ý thức 
trách nhiệm tự phê bình và phê bình, chấn chỉnh tác phong, tinh thần thái 
độ, phục vụ nhân dân; quan tâm xây dựng, phát hiện, biểu dương điển hình, 
tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng2.  

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực 
hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, 
kinh tế, hình sự trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh. Hoàn thiện quy chế, quy định gắn với trách nhiệm của 
người đứng đầu các cấp, các ngành, tăng cường công khai, minh bạch, dân 
chủ, trách nhiệm giải trình. Tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền; 
tăng tính công khai, minh bạch trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn 
lực; đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, 
các đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Coi trọng 
việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về sai phạm, tham nhũng; công 
khai thông tin chỉ đạo, xử lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, điều tra, truy tố, xét xử; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ 
việc, vụ án tham nhũng, chủ động phòng ngừa chung, coi trọng thu hồi thiệt 
hại vật chất3. 

Đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân 
dân. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc, cụ thể hoá sáng tạo các quy chế, quy 

__________ 
1. Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, 

giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy 
định số 06-QĐ/TU, ngày 08/4/2017 về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan 
đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  

2. Hằng năm, tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề với 95% cán bộ, đảng viên, 80% 
đoàn viên, hội viên tham gia. Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề Học tập 
và làm theo Bác có 542 tác phẩm tham gia.  

3. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã khởi tố điều tra 29 vụ, 92 bị can; truy tố 27 vụ/89 bị 
can; xét xử 36 vụ/122 bị cáo (tăng 10 vụ, giảm 42 bị cáo). 
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định về công tác dân vận. Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai quyết 
liệt, có hiệu quả các đề án, quy định phát huy vai trò, nâng cao vị thế của 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, 
đánh giá, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền1. Coi trọng công tác 
dân vận chính quyền, nhất là trong cải cách hành chính, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, chú trọng lắng nghe, giải quyết nguyện 
vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai, thực hiện nghiêm cơ 
chế người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân; cơ chế tiếp xúc, đối thoại hai chiều 
của cấp ủy, người đứng đầu với nhân dân, cử tri, đoàn viên, hội viên...; thiết 
lập, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh, đường dây nóng rộng khắp. Chỉ 
đạo đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong vận động 
nhân dân, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng đời sống văn hoá, 
giảm nghèo bền vững2... 

Đổi mới rõ nét phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Tăng cường vai trò 
lãnh đạo đối với chính quyền bảo đảm đúng thẩm quyền, không buông lỏng 
hay bao biện làm thay, nhất là thông qua mô hình bí thư cấp ủy đồng thời 
là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều kiện và 
100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức của hệ thống chính trị toàn tỉnh. Đổi mới việc ban hành nghị quyết 
theo hướng ngắn gọn, cụ thể, rõ trách nhiệm, phù hợp với cân đối nguồn 
lực. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, cải cách hành chính của Đảng; 
hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; sâu sát nắm bắt tình hình cơ sở, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; sắp xếp 
lại các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy theo hướng tinh gọn, hiệu 
lực, hiệu quả. 

__________ 
1. Đề án: Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

trên địa bàn tỉnh; Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác dân vận trong tình hình mới; Quy định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính 
quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trên 
địa bàn tỉnh. 

2. Hàng trăm hộ dân đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo ở các huyện: Ba Chẽ 
(104 hộ), Đầm Hà (183 hộ), Tiên Yên (100 hộ)... 
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Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật của Đảng. Việc thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 
trong hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến tích cực; đổi mới hoàn thiện 
phương pháp, quy trình; phát huy hiệu quả mô hình cơ quan ủy ban kiểm 
tra - thanh tra cấp huyện, gắn kiểm tra, kỷ luật đảng với công tác thanh tra, 
kỷ luật hành chính. Tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm ở 
những lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực. Chủ động nắm tình hình, nâng 
cao chất lượng giám sát chuyên đề, quyết liệt trong kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên 
vi phạm; bước đầu chú trọng kiểm tra... Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, 
giám sát, thanh tra với kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của 
các cơ quan bảo vệ pháp luật. Công khai kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm 
đối với tổ chức đảng, đảng viên, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên và củng 
cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

2. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền 
các cấp 

Bộ máy chính quyền các cấp của tỉnh được kiện toàn theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực rà soát, sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức, bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập nhằm giảm cấp trung gian, khắc phục chồng chéo, trùng lắp 
hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường phân cấp, phân quyền, quy 
định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; phát 
huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp; đổi mới cơ chế phối hợp 
thường xuyên giữa các cơ quan dân cử, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy dân chủ 
và sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống các cơ 
quan hành chính thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, giải quyết các 
kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; khắc phục các hạn chế, 
khuyết điểm qua giám sát.  

Ủy ban nhân dân các cấp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới 
quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường trách nhiệm của 
người đứng đầu. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng chính 
quyền điện tử, thành phố thông minh, xây dựng chính quyền gần dân, 
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sát dân, vì nhân dân phục vụ; tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao 
chất lượng thực thi, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và trách 
nhiệm giải trình.  

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp 
luật về cải cách tư pháp. Công tác thanh tra được đẩy mạnh theo hướng chủ 
động, đồng bộ với công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị1. Công 
tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn trách nhiệm của người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền được chú trọng; phát huy vai trò tham gia 
giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; giải 
quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm 
nóng” về an ninh, trật tự. 

 3. Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân  

 Triển khai có hiệu quả mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc 
chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện theo 
hướng đồng bộ, tăng cường vai trò liên minh chính trị của Mặt trận Tổ quốc; 
phối hợp thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, 
gắn kết các tổ chức trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung; từng tổ 
chức cơ bản khắc phục tình trạng hành chính hóa, chồng chéo hoạt động. 
Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện 
xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường cơ chế giám 
sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước; lựa chọn, đảm nhiệm các mô 
hình, vụ việc nổi cộm, bức xúc, kéo dài để giám sát, phản biện, bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; góp phần tích 
cực nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS.  

 Xây dựng và triển khai Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của các 
đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp ủy viên cấp xã; 

__________ 
1. Đã tiến hành 523 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 

111,5 tỉ đồng, xử lý khác 164,5 tỉ đồng, xử lý về đất đai 103.391m2, kiến nghị xử lý trách 
nhiệm đối với 586 tập thể và 621 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. 
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định kỳ (quý, tháng) bí thư cấp ủy cấp trên giao ban đối thoại, làm việc với 
bí thư cấp ủy cấp dưới, đại diện chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội; tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều trong hệ 
thống chính trị với nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các loại 
hình, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện có hiệu quả và 
thực chất hơn. 

Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh 
toàn diện, liên tục, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn 
với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội 
ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ; chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp đột phá, đạt được kết quả bước 
đầu nổi bật, tiếp tục đưa công tác xây dựng Đảng trở thành một trong những 
tiêu điểm đổi mới của tỉnh. 

Để học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn tiếp theo có hiệu quả, 
tỉnh Quảng Ninh cho thấy cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

Trước hết, phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ và thống 
nhất cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đồng thời xây 
dựng chính quyền địa phương và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, nhất là ở cơ sở; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ 
cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện 
tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng 
cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.  

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ 
phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy 
mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phát huy dân chủ, tăng 
cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo 
trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
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Thứ ba, không ngừng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về 
trách nhiệm nêu gương.  

Thứ tư, bảo đảm phải thống nhất trong nhận thức và hành động, gắn 
liền tư tưởng với đạo đức và phong cách, giữa lý luận với thực tiễn; đặc biệt 
chú trọng ứng dụng thực hành. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng phải 
đặc biệt thể hiện rõ vai trò tiên phong về lý luận, Đảng lãnh đạo bằng sự 
gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, của mỗi đảng viên. Đây là cách 
lãnh đạo tốt nhất, hợp với ý nguyện, lòng dân nhất, có tác dụng thúc đẩy tốt 
nhất đối với quần chúng, lãnh đạo bằng sức mạnh của đạo đức cách mạng, 
đẩy lùi, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân. Sự hài lòng của người dân, niềm tin của người dân với 
Đảng, với Nhà nước là thước đo quan trọng nhất mà Đảng và mọi cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng phải tự ý thức, phải phấn đấu đạt được trong 
công tác, lối sống và mỗi lời nói, việc làm cụ thể. 
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG 
 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ 

trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”, qua 5 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy Quảng Trị, các cấp 

ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các 

tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, với nhiều 

cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả trong thực tiễn, đạt được những 

thành tựu quan trọng về nhiều mặt.  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ 

xuyên suốt trong quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị đó là: Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc 

xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và 

khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc 

thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các cấp, các ngành trong hệ 

thống chính trị. 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, 
chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW1... để triển khai, cụ 
thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đến các tổ chức đảng, Mặt trận và 
các đoàn thể. Quá trình triển khai thực hiện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; 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. 

2. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 
05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy làm tốt việc quán triệt, 
triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức học tập những nội dung cơ bản 
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Trung ương đối với việc học tập chuyên đề hằng năm, qua 
các năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 
hội nghị tiếp nhận điểm cầu trực tuyến từ Trung ương quán triệt, triển khai 
cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, nối điểm cầu trực tiếp đến một số đảng bộ, 
cung cấp tài liệu để phổ biến đến cơ sở. Sau khi được tiếp thu tại tỉnh, các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã đồng loạt tổ chức triển 
khai chuyên đề tại địa phương, đơn vị mình2.  

Việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng 
năm của các đảng bộ, chi bộ, của cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện 
nghiêm túc và có chất lượng. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở. Nhiều cấp ủy đã 
mời các đồng chí báo cáo viên có năng lực về truyền đạt, mở rộng thành phần 
tham dự. Một số phường, xã, thị trấn thông qua hệ thống loa truyền thanh đã 
phát trực tiếp nội dung này đến tận khu dân cư. 

__________ 
1. Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 31/8/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch 

số 29-KH/TU, ngày 07/12/2016 về tổ chức học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/12/2016 về tuyên truyền 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Hằng năm, tỉnh Quảng Trị đã có 2.796 lớp, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 
98,5%; hội viên, đoàn viên tham dự và được phổ biến đạt trên 95%. 
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Không chỉ tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề tại các hội nghị, các cấp 
ủy còn chú trọng đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; chỉ 
đạo lồng ghép quán triệt thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt 
của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; Bản tin 
Tỉnh ủy Quảng Trị; Cổng thông tin điện tử,... Ban tuyên giáo các huyện ủy, 
thị ủy, thành ủy phối hợp với Trung tâm chính trị cấp huyện đưa chuyên đề 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào các lớp thuộc chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị cơ bản, lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên ở 
nông thôn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Bác thành công việc thường xuyên, đi vào nền nếp. 

3. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được 
thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nét nổi 
bật nhất là từ năm 2018 đến nay, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, hàng trăm facebook, tài khoản mạng xã hội của 
ngành tuyên giáo, các đoàn thể đã ra đời, từng bước chiếm lĩnh trận địa 
không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén, nhanh nhạy và hiệu quả trong 
tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Thông qua đó, nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi 
và thường xuyên, nhiều mô hình hay, cách làm tốt, việc làm hiệu quả được 
phát hiện, nhân rộng, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, là động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng 
thuận và niềm tin của nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, 
chính quyền. 

4. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc lựa chọn chủ đề, 
chủ điểm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, 
nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lựa 
chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những 
vấn đề thực tiễn đặt ra1. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường 

__________ 
1. Năm 2016: “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; năm 

2017: “Năm công tác cán bộ”; năm 2018: “Năm doanh nghiệp”; năm 2019: “Trách nhiệm, kỷ 
cương, tăng tốc phát triển” và năm 2020: “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà 
bứt phá”. 
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đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát 
triển được ban hành và thực thi đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi 
trong thu hút đầu tư. Những kết quả nổi bật trong “Năm công tác cán bộ” 
như đổi mới công tác đánh giá cán bộ, rà soát bằng cấp trong toàn hệ thống 
chính trị, xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và đào tạo lại... cùng với “trách 
nhiệm, kỷ cương” được chấn chỉnh đã tạo luồng gió mới trong công tác xây 
dựng Đảng của địa phương.  

- Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của 
cá nhân, chào cờ hằng tháng. Người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên lựa 
chọn các công việc, phần việc cụ thể gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, 
địa phương mình để đưa vào bản cam kết, đăng ký đầu năm; kết quả thực 
hiện là cơ sở để bình xét, phân loại đảng viên, công chức hằng năm. Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về việc chào cờ và sinh hoạt tư 
tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu tiên mỗi tháng, trở thành sinh 
hoạt nền nếp, thường xuyên. 

- Thực hiện “Diễn đàn sinh hoạt chi bộ hằng năm” 1, để đưa việc học tập 
và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, 

__________ 
1. Tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đề: “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc 

giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để 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” (2017); 
sinh hoạt chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh 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” (2018); sinh hoạt chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu 
tranh 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” (2019); sinh hoạt chuyên đề: “Tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Nêu cao vai trò, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh 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” 
và “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” (2020). 
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của mỗi một cán bộ, đảng viên; hằng năm vào dịp tháng 5, các chi bộ đảng 
trong toàn tỉnh đã tổ chức nền nếp việc sinh hoạt chuyên đề theo hình thức 
diễn đàn về chủ đề học tập và làm theo Bác.  

Qua thực hiện diễn đàn hằng năm đã tạo được môi trường sinh hoạt 
đảng sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Cấp ủy các chi bộ, đã nhìn nhận lại sự 
lãnh đạo, quản lý của chi bộ, từ đó triển khai thực hiện các giải pháp đã đề 
ra để giáo dục, quản lý đảng viên tốt hơn, phòng chống sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Đối với mỗi đảng viên, thông qua diễn đàn để thảo luận, 
trao đổi, trình bày những ý kiến, quan điểm cá nhân để xây dựng chi bộ và 
mỗi đảng viên ngày một tốt hơn, không nặng nề về kiểm điểm, phê bình 
hoặc chỉ trích nhau. Diễn đàn là sinh hoạt thực sự hiệu quả để mỗi cán bộ, 
đảng viên tự giác soi mình, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa. 
Kết quả khắc phục những biểu hiện mà diễn đàn chỉ ra cho thấy đã tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy chi bộ và cá 
nhân mỗi đảng viên. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm làm việc hiệu quả hơn; 
tính đảng, tình đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp trong chi bộ thể hiện rõ nét 
hơn; nhiều biểu hiện được nhận diện trong sinh hoạt, học tập, công tác đã 
được khắc phục, chấn chỉnh... 

- Tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo 
cấp dưới với tập thể lãnh đạo cấp trên gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo. 

Nhằm thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW 
của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các quy định cụ thể đối với 
cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện bản đăng ký và cam kết 
cá nhân hằng năm.  

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng 
đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 28-QĐ/TU về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ những kết quả bước đầu, Tỉnh ủy đã triển 
khai nhân rộng cách làm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký cam kết trách 
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nhiệm với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa 
phương và từ đó lan tỏa đến cấp dưới. Kết quả đạt được rõ nét nhất đó là 
nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khắc 
phục có hiệu quả tình trạng nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết có hiệu 
quả những hạn chế, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị và 
đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên 
hằng năm.  

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã gắn với các phong trào thi đua, 

các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng 

khắp1. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

các cấp, các ngành trong tỉnh về học tập và làm theo Bác, những năm qua, 

tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện. Tốc độ 

tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 

7,16%, tăng 125% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả 

nước. Quy mô kinh tế tăng gấp 1,41 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội đều có tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc 

phòng, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm. Kết quả đó thể hiện tinh thần, ý 

chí quyết tâm, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, 

trong đó có sự tác động tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng 

bộ tỉnh Quảng Trị trong 5 năm qua là cơ sở vững chắc, góp phần thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, 

__________ 

1. Với mục tiêu tất cả vì cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc 
phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động “Ngày thứ bảy vì 
nông thôn mới”, “Ngày thứ bảy vì dự án động lực”... Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành ngày thứ bảy về cơ sở cùng các địa phương chỉ 
đạo, giải quyết khó khăn, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tháo gỡ vướng mắc cho nhà 
đầu tư. 
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đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng, động 
lực to lớn để tỉnh Quảng Trị bước vào triển khai thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 đề ra. 
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XÂY DỰNG NỘI DUNG  
CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH SÓC TRĂNG 

TỈNH ỦY SÓC TRĂNG  

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần quý báu 
Người để lại cho Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan 
trọng giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá 
trình xây dựng và phát triển đất nước, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta 
đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai sâu 
rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tiếp tục 
khẳng định giá trị hiện thực, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.  

1. Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được hưởng ứng mạnh mẽ và đạt những kết quả tốt đẹp thời gian qua đã 
khẳng định thêm ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lý luận và thực tiễn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện ở những điểm sau:  

- Về giá trị lý luận: Thứ nhất, tiếp tục khẳng định giá trị đúng đắn, tài 
sản tinh thần vô giá của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 
Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta; đồng thời góp phần bảo vệ, phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới. Thứ hai, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định giá trị vĩnh hằng của tư tưởng Hồ Chí Minh: 
“cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân” trong xây dựng và 
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bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thứ ba, làm rõ hơn lý luận về xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng thực tiễn quá trình quản lý, điều 
hành kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước. Thứ 
tư, trên cơ sở những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, 
về Đảng cầm quyền thông qua thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng, giúp Đảng ta rút ra 
những kết luận, làm rõ hơn những định hướng xây dựng, phát triển phù 
hợp, bảo đảm nguyên tắc xây dựng Đảng trong xu thế mới. Thứ năm, tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đóng vai trò chỉ dẫn quá trình 
hoạch định đường lối, chiến lược trong quan hệ và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng của nước ta hiện nay. 

- Về giá trị thực tiễn: Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nhiệm vụ toàn diện, then chốt, 
thường xuyên trong công tác tư tưởng của Đảng; định hướng tư tưởng cho 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Thứ hai, 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm 
vụ thường xuyên, nội dung quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, là quá trình rèn luyện 
đạo đức, lối sống, tác phong công tác hằng ngày của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức; tinh thần đoàn kết nội bộ, tính tiên phong, gương 
mẫu của đảng viên, tính chiến đấu của tổ chức đảng luôn được phát huy; 
quyết tâm 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. 
Thứ ba, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các 
cấp hướng về cơ sở, hướng về đời sống của nhân dân; hoạt động của Mặt 
trận, các đoàn thể bám sát thực tiễn đời sống của nhân dân, thể hiện tính 
hiệu quả thông qua việc xây dựng mô hình, các hình thức tập hợp nhân 
dân, tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người 
dân, không ai bị bỏ lại phía sau, coi trọng và phát huy sức mạnh của nhân 
dân. Thứ tư, quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy, bồi đắp những giá trị tích cực về lẽ sống, 
niềm tin cho con người Việt Nam, cho các tầng lớp nhân dân, hướng đến 
chân - thiện - mỹ. Thứ năm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
luôn cổ vũ, động viên mọi người, mọi tầng lớp tích cực tham gia các phong 
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trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống, thực hiện an sinh xã hội; 
khắc phục khó khăn trong cuộc sống.  

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nước ta đang trên đà phát triển nhanh. Sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đang được đẩy mạnh; hệ thống chính trị ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc được củng cố và phát huy mạnh mẽ; quốc phòng - an ninh được giữ vững 
và tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao; sức 
mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho 
đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.  

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thời cơ, điều kiện phát 
triển đất nước, các thế lực thù địch trong và ngoài nước gia tăng các hoạt 
động chống phá Đảng, Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực, bằng nhiều 
thủ đoạn thâm độc, vừa ngấm ngầm, tinh vi, xảo quyệt, vừa công khai trắng 
trợn; trong đó, chúng tập trung bôi nhọ hình ảnh các lãnh tụ của Đảng và 
nhân dân ta, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Vì vậy, 
việc nhận thức đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những vũ 
khí quyết định để đánh bại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 
địch hiện nay. 

Học Bác và làm theo Bác không chỉ là yêu cầu của sự nghiệp đổi mới để 
phát triển đất nước, mà cao hơn là nâng cao phẩm chất, lẽ sống con người 
Việt Nam, là đòi hỏi cấp bách của việc đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái, biến 
chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên; là việc làm theo lời Bác dạy của triệu triệu con người 
Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày để làm cho cái đẹp, cái tốt thêm nảy 
nở, cái xấu, cái tiêu cực bị đẩy lùi và dần biến mất, để cuộc sống tốt đẹp hơn, 
cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn 
minh, sánh vai các cường quốc năm châu.  

2. Đề xuất các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới 

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, chuyên sâu, hiệu quả, 
thực chất trong những năm tới, xin được kiến nghị, đề xuất nội dung xây 
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dựng các chuyên đề để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau: 

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về con người, tất cả vì con người, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa”. 

Một điều hiển nhiên, logic giữa giá trị - con người - thời đại đã minh 
chứng tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển từ giá trị truyền 
thống của dân tộc, gắn liền với quá trình lịch sử cách mạng Việt Nam và 
thế giới trong thế kỷ XX. Bên cạnh lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do 
cho Tổ quốc, thì quyền con người được Hồ Chí Minh tiếp cận ngay từ rất 
sớm với những thuật ngữ “tự do, bình đẳng, bác ái” được thực dân Pháp 
dùng để “khai hóa” văn minh ở đất nước của Người. Đối với Hồ Chí Minh, 
giải phóng dân tộc - độc lập - tự do là khát vọng lớn nhất của Người và 
phải được gắn liền với thực hiện quyền con người, tất cả vì con người. Trả 
lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài trong những ngày đầu thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã trả lời: “Tự do cho đồng 
bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là 
tất cả những gì tôi hiểu”1.  

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền con người phải luôn gắn liền với 
chăm lo đời sống nhân dân. Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân là 
nhiệm vụ tất yếu sau khi đất nước giành được độc lập; là điều kiện củng cố 
và giữ vững độc lập dân tộc, là nguyên tắc thứ nhất bảo đảm quyền con 
người. Đây là một trong những bài học lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 
Hơn nữa, trong tư tưởng Hồ Chí Minh luận điểm về con người luôn đóng 
vai trò trung tâm, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Trong luận điểm về 
cách mạng của Hồ Chí Minh trung tâm là luận điểm về con người. Đối với 
Hồ Chí Minh, mục tiêu, cứu cánh, phương tiện và động lực cách mạng đều 
ở trong con người”2.  

__________ 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của 

Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.1, tr.86. 
2. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự 

nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr.28. 
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- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong xu thế hội 
nhập quốc tế hiện nay”. 

Với ý nghĩa, vai trò của văn hóa vừa là động lực, vừa là nền tảng tinh 
thần của xã hội, một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển bền 
vững của đất nước, trong đó tư tưởng - văn hóa - đạo đức - phong cách 
Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, với “văn hóa Đảng” là hạt nhân. Kỷ niệm 30 năm Ngày thành 
lập Đảng, Hồ Chủ tịch đã nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”1.  

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, kết hợp sức 
mạnh dân tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại, vững vàng trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ bảo đảm sự phát triển bền 
vững của cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX, tổ chức UNESCO chính thức công nhận 
Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, và 
khẳng định: Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống 
văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người 
là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản 
sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.  

Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
luôn là chỉ dẫn quý báu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong sự 
nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành thắng lợi vẻ vang.  

Hiện nay, đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó 
xây dựng Đảng về đạo đức phải trở thành phương châm đặc biệt quan trọng 
để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ 
quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, bởi lẽ, cốt lõi của 
văn hóa là đạo đức, đạo đức là cốt lõi của con người, đạo đức cách mạng của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.403. 
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- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về thi đua yêu nước”. 

Sinh thời, Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các 
phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá 
trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương 
mẫu mực, đi trước, làm trước trong những phong trào thi đua. Khi đất nước 
bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong điều kiện 
khó khăn chồng chất, phải “tự lực cánh sinh”, “toàn dân, toàn diện”, “trường 
kỳ kháng chiến”, ngày 11/6/1948 Hồ Chủ tịch đã ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc. Lời kêu gọi ấy đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu để vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã diễn ra sôi nổi, khắp cả nước, trong 
mọi lĩnh vực như: thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, diệt giặc 
đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, thi đua giết giặc lập công, phong trào 
“Ba đảm đang”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”... Phong trào thi đua yêu 
nước đã không chỉ dừng lại ở một cuộc phát động, mà có sức sống mạnh mẽ, 
sức lan tỏa sâu rộng trong mọi giới, mọi ngành, trong nhân dân, tạo ra động 
lực tinh thần, một khí thế cách mạng tiến công, trở thành một trong những 
ngọn cờ “bách chiến, bách thắng” của cách mạng Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì 
phải thi đua. Và những người thi đua là những yêu nước nhất”1. Người đã 
lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua thi đua bồi dưỡng, 
nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành 
động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu; ngược lại, lấy lòng yêu 
nước thúc đẩy phong trào thi đua. Trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay 
không thể thiếu phong trào thi đua và thi đua yêu nước không thể không 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về thực 
hiện các phong trào thi đua yêu nước.  

Mỗi chúng ta ai cũng học được ở Bác, làm được theo Bác ở những điều 
tốt, những điều bình dị trong cuộc sống, trong công việc hằng ngày. Đúng 
như nhận định của GS. Trần Văn Giàu: “Người ta không thể trở thành một 
cụ Hồ Chí Minh, nhưng ở Cụ Hồ mỗi người có thể học một số điều làm cho 
mình trở thành tốt hơn”2.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.407. 
2. GS. Trần Văn Giàu: Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2010, tr.332. 
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SƠN LA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ VĂN HÓA 

TỈNH ỦY SƠN LA 

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình 
phát triển của đất nước ta. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để xứng đáng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta cần 
không ngừng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt chính trị, tổ chức, nhất là 
về văn hóa. Đảng là bộ phận ưu tú nhất của dân tộc, vì vậy, văn hóa - với 
những giá trị tự thân của nó, cũng phải trở thành mục tiêu, động lực, sức 
mạnh nội sinh cho sự phát triển của Đảng.  

Lâu nay, khi nói về xây dựng Đảng, các văn bản, tài liệu, ý kiến thường 
nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy không nhắc 
đến cụm từ xây dựng Đảng về văn hóa, song trong chính trị, tư tưởng, tổ chức 
đều có văn hóa. Tuy nhiên, cần phải bổ sung và nhấn mạnh việc xây dựng Đảng 
về văn hóa mà trước nhất là xây dựng về đạo đức và trí tuệ. Văn hóa là những 
giá trị chân, thiện, mỹ do con người sáng tạo, gìn giữ, lưu truyền, bồi đắp, phát 
huy nhằm hoàn thiện nhân cách. Văn hóa thuộc về con người, của con người, là 
chất người, tính người. Đảng là của con người, do con người, mà là những con 
người tiên tiến. Vì vậy, văn hóa và Đảng tất yếu có quan hệ bản chất. 

Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lênin, Người đã kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức lý luận và hoạt động, tổng 
kết thực tiễn, xác lập nên một hệ thống các quan điểm, tư tưởng về Đảng 
Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản trong điều kiện một nước thuộc địa 
nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu với các đặc điểm văn hóa 
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truyền thống phương Đông. Những quan điểm, tư tưởng đó bao gồm các vấn 
đề có tính quy luật liên quan đến sự hình thành, vị trí, vai trò, bản chất của 
Đảng Cộng sản và những vấn đề có tính nguyên tắc liên quan tới công tác 
xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, nhất là trong 
điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Người khẳng 
định “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có 
sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người 
yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa 
cá nhân”1. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhằm làm cho Đảng thực sự trong 
sạch, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu 
cầu ngày càng cao, càng phức tạp của nhiệm vụ cách mạng. Xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng sẽ làm cho toàn Đảng trở thành một khối thống nhất về nhận 
thức, tư tưởng và hành động, đủ sức lái con thuyền cách mạng Việt Nam 
tiến về phía trước, vượt qua những khúc quanh đầy thử thách. Trong điều 
kiện Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng lại 
được Hồ Chí Minh coi là công việc càng phải tiến hành thường xuyên hơn. 
Bởi lẽ, quyền lực vốn có tính hai mặt: một mặt, quyền lực dùng để cải tạo xã 
hội cũ, xây dựng xã hội mới nếu biết sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực 
cũng có sức phá hoại ghê gớm nếu người nắm quyền lực bị thoái hóa, biến 
chất, đi vào con đường ham muốn quyền lực, chạy theo quyền lực, tranh 
giành quyền lực, lạm quyền, lộng quyền, biến quyền lực của nhân dân thành 
đặc quyền của cá nhân... Vì vậy, Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc xây 
dựng, chỉnh đốn để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do 
thoái hóa, biến chất trong nội bộ Đảng. Để Đảng trong sạch, vững mạnh, 
trước hết, cần “phải có chủ nghĩa làm cốt”, tức là cần phải xây dựng Đảng 
vững mạnh về tư tưởng, lý luận; vững mạnh về tổ chức, bộ máy và công tác 
cán bộ và đặc biệt là phải xây dựng Đảng về đạo đức.  

Rõ ràng, trong xây dựng Đảng cách mạng không thể thiếu nội dung đạo 
đức, nói rộng ra là nhân cách và văn hóa. Đạo đức là cốt lõi, chính yếu của 
văn hóa. Với mỗi con người, sự trưởng thành về đạo đức, nhân cách được 
xem như sự trưởng thành về văn hóa. Người đảng viên cộng sản và Đảng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.672. 
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Cộng sản do trọng trách lịch sử của mình đối với giai cấp (giai cấp công 
nhân), dân tộc và xã hội để thực hiện lý tưởng, mục tiêu cộng sản chủ nghĩa, 
một cách tất yếu và tự nhiên, phải đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp 
cao cả mà mình theo đuổi, dấn thân. Vai trò tiên phong đó phải được thể 
hiện nhất quán từ nhận thức đến hành động, đó là sự giác ngộ, gương mẫu, 
có đức hy sinh và lòng dũng cảm. Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối 
làm việc từ năm 1947, khi sự nghiệp “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” mới 
bắt đầu, đã nhấn mạnh tới 12 điều xây dựng Đảng cách mạng chân chính. 
Người khẳng định, Đảng ta là đạo đức, là văn minh. 

Có thể khẳng định vấn đề xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng 
đã cầm quyền, được các lãnh tụ Đảng quan tâm, đặc biệt về phương diện đạo 
đức và văn hóa. Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
phải chú trọng thường xuyên xây dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa. Giữa 
các phương diện hợp thành nội dung xây dựng Đảng giữa chính trị - tư 
tưởng và tổ chức, giữa chính trị - tư tưởng - tổ chức với đạo đức và văn hóa 
có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Giải quyết đúng đắn những mối quan hệ 
này cả trong nhận thức lý luận và trong thực tiễn công tác đảng mới có thể 
bảo đảm hiệu quả khi triển khai các hoạt động đổi mới và chỉnh đốn trong 
xây dựng Đảng hiện nay. Hơn nữa, quyết tâm chính trị và trách nhiệm 
chính trị của Đảng ta trước yêu cầu mới của sự phát triển đất nước và hội 
nhập quốc tế đòi hỏi Đảng phải ngang tầm nhiệm vụ, phải thực sự trong 
sạch, vững mạnh, xứng đáng là một đảng lãnh đạo và cầm quyền. Đây cũng 
là mong muốn, là ý nguyện và kỳ vọng của nhân dân ta đối với Đảng. 

Nếu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức là điều kiện cần thì 
xây dựng Đảng về văn hóa mới là điều kiện đủ làm cho Đảng trong sạch, 
vững mạnh. Nếu không chú trọng những bảo đảm tối cần thiết về phẩm chất 
đạo đức, nhân cách của đảng viên, nhất là đảng viên có trọng trách lãnh đạo 
ở các cấp ủy, ở người đứng đầu cấp ủy thì khó có thể nói tới chất lượng, hiệu 
quả, tác dụng của chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xét đến cùng đó là văn hóa 
của Đảng lãnh đạo và cầm quyền, là thước đo văn hóa để nhận biết trình độ 
phát triển của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng, là uy tín và 
ảnh hưởng của Đảng trong nhân dân và xã hội.  

Nhờ tác động, ảnh hưởng của đạo đức và văn hóa thâm nhập vào đời 
sống của Đảng, vào hoạt động của các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng mà 
chính trị thấm nhuần tính nhân văn và văn hóa, tư tưởng thực sự là tư 
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tưởng khoa học và cách mạng, sáng tạo và đổi mới, tổ chức thực sự thể hiện 
các nguyên tắc, các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền. Những chuyển biến 
tích cực đó đều đã được hình dung trong chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về đảng 
cách mạng chân chính, Đảng là đạo đức, là văn minh. 

Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, nếu không chú trọng xây 
dựng Đảng về đạo đức và văn hóa thì trong không ít trường hợp Đảng có 
nguy cơ thoái hóa và tha hóa. Chủ nghĩa cá nhân sẽ trỗi dậy trước những 
cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực. Xa dân, quan liêu, tham 
nhũng, lời nói không đi đôi với việc làm, coi thường tổ chức và kỷ luật, chia 
rẽ, mất đoàn kết, trên thực tế đã xảy ra ở không ít người, không ít nơi. Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI đã nêu rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán 
bộ lãnh đạo quản lý các cấp, kể cả ở cấp cao. Như Đảng ta đã đánh giá, tình 
trạng suy thoái đó là nghiêm trọng, phổ biến, làm suy giảm niềm tin của 
dân đối với Đảng. 

Rõ ràng, những yếu kém về đạo đức và văn hóa nếu chậm được khắc 
phục, nếu không nhận rõ sự cần thiết và vai trò quan trọng của việc xây 
dựng Đảng về đạo đức, về văn hóa thì chẳng những không giải quyết được 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn làm cho Đảng tiếp tục suy 
yếu, đặt sinh mệnh của Đảng và cả sự tồn vong của chế độ trước những 
thách thức khó có thể vượt qua. 

Chưa bao giờ, xây dựng Đảng về văn hóa, đặc biệt là văn hóa đạo đức 
trong Đảng trở nên cần thiết, hệ trọng như lúc này. Nghị quyết Trung ương 9 
khóa XI về văn hóa và con người, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - 
thực tiễn qua 30 năm đổi mới cũng như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã 
nêu lên và nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng về văn hóa với những kiến 
giải sâu sắc và tường minh. Điều đó, một mặt cho thấy tầm quan trọng của 
vấn đề đặt ra, mặt khác, trên bình diện nhận thức, đây là những điểm mới 
đánh dấu bước tiến mới về tư duy lý luận của Đảng, làm phong phú và sâu 
sắc thêm những luận cứ xây dựng Đảng về văn hóa trong điều kiện Đảng 
cầm quyền, mở cửa, hội nhập quốc tế. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây 
dựng Đảng về văn hóa, trước hết chúng ta cần không bao giờ quên di huấn của 
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Hồ Chí Minh, “phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng”, “cách mạng lấy sức mạnh 
trong lòng dân”, “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”1. Đó là những chỉ dẫn sâu 
xa nhất mà cũng trực tiếp nhất về xây dựng Đảng từ yêu cầu văn hóa. Xây 
dựng văn hóa trong Đảng phải bắt đầu từ việc nhận thức đúng và giải quyết tốt 
những mối quan hệ đó trong hoạt động, trong công tác thực tế và đời sống hằng 
ngày ở mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng, trong quan hệ giữa Đảng với dân. 
Chính quần chúng nhân dân là những người có tiếng nói đánh giá khách quan 
về học vấn và văn hóa, về đạo đức và nhân cách của đảng viên, khi họ tiếp xúc, 
quan sát, giám sát thái độ, hành vi, hoạt động và lối sống của cán bộ, đảng 
viên. Đảng viên tốt thì chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì toàn Đảng mới mạnh. Đảng 
trong sạch, vững mạnh trong sự nhìn nhận, đánh giá, góp ý phê bình, giúp đỡ 
xây dựng của nhân dân.  

Thực hành theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, 
là văn minh” chính là thực hành đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa ứng xử 
trong Đảng, ra sức trau dồi đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân - “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, giặc trong lòng như Hồ Chí 
Minh đã chỉ ra. Như nội dung đã trình bày trên đây, xây dựng Đảng về văn 
hóa nổi trội, quy tụ nhất là vấn đề đạo đức trong Đảng, vấn đề nhân cách 
đảng viên. Xây dựng văn hóa ứng xử theo tinh thần trọng chân lý, trọng đạo 
lý, đối xử với nhau có lý, có tình, trọn tình trọn nghĩa, có tình đồng chí 
thương yêu lẫn nhau như Hồ Chí Minh căn dặn. Nghiêm khắc mà bao dung, 
đề cao lòng vị tha, nhân ái, chân thành giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, sai 
lầm, có niềm tin vào sự tốt đẹp nơi con người, làm cho cái hay, cái tốt nảy nở 
như hoa mùa xuân, cái xấu, cái dở thì mất dần đi; lời nói đi đôi với việc làm, 
“một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền”2. Đó là những chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh, thống nhất trong 
đó cả tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người, mà toàn 
Đảng, toàn dân cần ra sức học tập và làm theo. Xây dựng văn hóa trong 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284. 
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Đảng là phải làm cho văn hóa là động lực sâu xa của chính trị, có sức mạnh 
và tác dụng văn hóa hóa, nhân văn hóa chính trị, làm cho chính trị không bị 
tha hóa, quyền lực không làm hư hỏng con người. Thông qua các hoạt động 
giáo dục, tuyên truyền, tạo thành dư luận xã hội rộng rãi, đề cao đạo đức, 
hình thành nhu cầu văn hóa, xây dựng và thực hành lối sống có đạo đức, có 
văn hóa trong Đảng, trong dân.  

Một trong những biểu hiện của văn hóa Đảng đó là văn hóa ứng xử 
của cán bộ, đảng viên. Trong thực tiễn chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan 
tâm tới việc xây dựng con người mới, trong đó văn hóa ứng xử giữ một vị 
trí đặc biệt quan trọng. Trong ứng xử với bản thân mình, mỗi cán bộ, 
đảng viên “phải: Cần Kiệm... Cả quyết sửa lỗi mình... Vị công vong tư. 
Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho 
vững...”1. Có thể nói đây là bài học vỡ lòng về văn hóa ứng xử đối với bản 
thân mỗi cán bộ, đảng viên. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng phẩm 
chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư sẽ làm cho con người vững 
vàng trước mọi thử thách, để “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó 
không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”2, nhưng cũng có thể 
“cúi đầu làm ngựa các nhi đồng”3. 

 Trong mối quan hệ ứng xử với người, những người đảng viên cần xây 
dựng mối quan hệ phải thật sự là đồng chí, thường xuyên và nghiêm chỉnh 
tự phê bình và phê bình, trên cơ sở tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, qua đó 
góp phần củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cho rằng: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có 
tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì 
sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin”4. Đó là phép ứng xử của tình yêu 
thương trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình chân thành, nghiêm túc 
giữa những người cùng lý tưởng, nó hoàn toàn xa lạ với thái độ “dĩ hoà vi 
quý”, “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, bao che sai lầm khuyết điểm, càng xa lạ 
với tranh giành địa vị, quyền lợi hay sự phục tùng một chiều của cấp dưới 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.280. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.50. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.668. 
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đối với cấp trên. Trong ứng xử với công việc, cán bộ, đảng viên phải tận tâm, 
tận lực, “lời nói đi đôi với việc làm”, phải thực sự “chí công vô tư”, đặt công 
việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà; được giao nhiệm vụ thì phải 
quyết tâm làm cho kỳ được, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm...; việc 
thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm; việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh; việc gì 
dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không, nếu không có lợi, mà có 
hại cho nước thì quyết không làm. Bên cạnh đó, trong ứng xử với công việc, 
mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho được tác phong quần chúng, mọi 
công việc đều từ nhân dân, vì nhân dân; phải sâu sát quần chúng, chú ý tìm 
hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, quan tâm đến mọi mặt đời sống 
của quần chúng, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính 
đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu những góp ý, phê bình của quần 
chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình. 

Đề cập tới văn hóa trong Đảng, phải đề cập đến văn hóa tư duy, bởi đó 
là điều kiện bảo đảm cho Đảng đi tiên phong về tư tưởng lý luận, thực sự 
kết tinh và biểu hiện tinh hoa tư tưởng, trí tuệ của dân tộc và thời đại. 
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, phải 
là những người có học vấn, học thức cao, có năng lực gắn liền lý luận với 
thực tiễn, dùng lý luận như một phương pháp, nhạy bén với cái mới, luôn 
sáng tạo trong suy nghĩ và hành động. Để xây dựng văn hóa tư duy, văn 
hóa lãnh đạo, quản lý, để thường xuyên khoa học hóa sự lãnh đạo của 
Đảng cả về quan điểm, nội dung, phương pháp, phong cách lãnh đạo cần 
phải khắc phục những nhược điểm, hạn chế của tư duy kinh nghiệm, vượt 
qua chủ nghĩa kinh nghiệm, bệnh giáo điều, bảo thủ và bệnh hình thức 
cũng như những biểu hiện chủ quan, duy ý chí. Phải bắt đầu từ việc tự 
trau dồi hiểu biết, tích lũy tri thức, tạo ra nhu cầu văn hóa cho mình bằng 
cách tự làm mới vốn tri thức đã có, cập nhật thông tin mới để không bị lạc 
hậu về nhận thức. 

Để xây dựng Đảng về văn hóa cần đẩy mạnh cải cách thể chế, xây 
dựng văn hóa chính trị trong Đảng. Trong nội dung xây dựng, đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và xây dựng văn hóa 
chính trị trong Đảng đang trở nên rất cần thiết. Thể chế là một vấn đề 
quan trọng của chính trị, cả trong lãnh đạo và cả trong quản lý, điều hành. 
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Trong bước ngoặt lịch sử của đổi mới, hội nhập, Đảng đang tự nỗ lực vượt 
lên để đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, sao cho lãnh đạo của Đảng 
đáp ứng kịp thời những yêu cầu phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trước 
những yêu cầu đó, Đảng cần phải đẩy mạnh cải cách thể chế, trước hết là 
hệ thống thể chế trong Đảng. Không chỉ đổi mới, cải cách thể chế mà còn 
phải làm tăng chất lượng và hiệu quả hoạt động của thể chế, nâng cao ý 
thức trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng trong việc 
thực hiện các thể chế đã ban hành. Điều lệ Đảng phải được coi là bộ luật 
tối cao của Đảng, mọi đảng viên từ các đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo 
đến các đảng viên thường phải tự giác chấp hành, tuân thủ, tuyệt đối 
không có một ngoại lệ nào. Thi hành đúng đắn, nghiêm chỉnh Điều lệ 
Đảng, mọi quy định, chế tài trong Đảng. 

Nhà nước có chiến lược cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đảng cũng 
cần phải ra sức cải cách hành chính, thủ tục hành chính trong Đảng, trong 
công tác đảng, trong các cơ quan đảng. Cần rành mạch, chính xác trong 
phân định thẩm quyền và trách nhiệm, trong các quan hệ với mình, với 
người và với tổ chức; thực hiện dân chủ hóa để khắc phục quan liêu hóa, 
hành chính hóa, ngăn cách giữa Đảng với dân, giữa đảng viên với quần 
chúng. Muốn có những bước tiến mới về dân chủ thực chất trong Đảng và 
trong xã hội thì Đảng phải chủ động và gương mẫu khắc phục dân chủ hình 
thức; tạo thành nhu cầu, nền nếp, thói quen, xây dựng văn hóa thể chế - một 
phần cốt lõi của văn hóa chính trị.  

Văn hóa Đảng là một bộ phận của văn hóa dân tộc; là nơi hội tụ, kết 
tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hóa, trí tuệ dân tộc; là thước đo trình 
độ trưởng thành của Đảng và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực 
lãnh đạo, khả năng cầm quyền của Đảng. Thực hiện tốt việc xây dựng Đảng 
về văn hóa sẽ bảo đảm cho Đảng thành công trong lãnh đạo phát triển đất 
nước, đồng thời chắc chắn Đảng sẽ được nhân dân tôn vinh và tự giác thừa 
nhận sự lãnh đạo lâu dài của Đảng. Nếu để Đảng bị suy đồi về văn hóa thì 
Đảng sẽ thất bại, có lỗi với nhân dân và lịch sử, đồng thời bản thân Đảng 
cũng không thể tồn tại. Mọi đảng viên của Đảng phải thường xuyên chăm lo 
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xây dựng Đảng về văn hóa, đồng thời vận động nhân dân tham gia xây dựng 
Đảng vì tâm huyết với đất nước, mong muốn cho đất nước có một bộ tham 
mưu chân chính và trí tuệ. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 
Trong bối cảnh mới, Đảng ta xác định xây dựng kinh tế là trọng tâm, xây 
dựng Đảng là then chốt, gắn chặt với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã 
hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta cần đẩy mạnh công tác xây 
dựng Đảng trên tất cả các mặt: tư tưởng - lý luận, chính trị, tổ chức và đạo 
đức, văn hóa... làm cho Đảng thật sự trong sạch, đạt đến tầm cao về đạo đức, 
trí tuệ, bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi thử thách của lịch sử. 
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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG VIỆC  
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

TỈNH ỦY TÂY NINH 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, là biểu 
tượng cho những tinh hoa tốt đẹp nhất của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp 
cách mạng của Người là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau 
học tập và làm theo. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh luôn xem 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 
trong những nội dung quan trọng, thường xuyên, tạo nên sức mạnh vật chất, 
tinh thần to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
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”, đến 
nay, việc học tập và làm theo Bác ở Tây Ninh ngày càng đi vào nền nếp, đạt 
nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh, phát triển quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp.  

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực 
hiện; đặc biệt đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác vào Nghị quyết 
Đại hội cũng như nghị quyết hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ 
quan, đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, giám 
sát gắn với nhiệm vụ công tác.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất 
lượng triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hằng năm, cũng như 
trong học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; phát 
huy hiệu quả hình thức hội nghị trực tuyến để quán triệt; mời chuyên gia, 
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nhà nghiên cứu nổi tiếng về Hồ Chí Minh để truyền đạt. Cách làm này vừa 
rút ngắn thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức học tập, vừa tạo điều kiện 
cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở được trực tiếp nghe những đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về 
Hồ Chí Minh truyền đạt, giới thiệu, giúp việc học tập, nghiên cứu, quán triệt 
hấp dẫn, hiệu quả hơn. 

Để việc đăng ký làm theo có nhiều sáng tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thực hiện việc đăng ký cam kết và 
kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng thông qua “Sổ 
phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, trong đó tích hợp nhiều nội 
dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, 
các quy định về nêu gương và những câu nói, lời dạy của Bác... để triển khai 
thực hiện thống nhất trong Đảng bộ. Một số cơ quan, đơn vị còn in ấn, phát 
hành sổ tay Chỉ thị số 05-CT/TW và nhận diện 27 biểu hiện suy thoái... cho 
cán bộ, đảng viên; ban hành Quy định về việc đảng viên đeo huy hiệu Bác Hồ 
khi đến trụ sở làm việc, trong giờ hành chính và tham gia các cuộc họp, hội 
nghị do địa phương tổ chức. 

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những 
quan điểm sai trái, thù địch, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin; những thông 
tin xấu, độc; luận điệu xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, xây dựng mạng lưới cộng 
tác viên dư luận xã hội, làm nòng cốt triển khai nhiệm vụ nắm bắt, định 
hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác có 
hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời, ban hành Chỉ thị số 
14-CT/TU, ngày 04/4/2018 về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các 
quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Đến nay, hoạt động này đã đi vào 
nền nếp, thành lập được mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến 
cơ sở; thành lập nhiều nhóm zalo, facebook, trang thông tin tuyên truyền, 
đấu tranh phản bác trên mạng xã hội hoạt động có hiệu quả như: Chúng tôi 
yêu Việt Nam, Tây Ninh - tình đất tình người, Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mỗi ngày một tin tốt, Lòng dân Tây Ninh 
với Bác Hồ,...  
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Thực hiện lời dạy của Bác “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát 
triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân 
dân”1, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh luôn xác định phát 
triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển, chăm lo đời 
sống nhân dân, phát huy niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của 
cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Từ năm 2015 đến năm 2020, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt bốn khâu đột phá 
về: phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ 
tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện. Với sự 
quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kinh tế - xã hội 
tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét qua chỉnh trang đô thị; 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch; cải cách hành chính có nhiều 
cách làm mới, hiệu quả được nhân dân đồng tình2. Tây Ninh cũng là địa 
phương đầu tiên triển khai ứng dụng zalo vào giải quyết thủ tục hành chính 
đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi được 
một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán 
bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm, yếu 
kém kéo dài trên một số lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng3.  

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm 
được triển khai thực hiện nghiêm túc thông qua việc đổi mới, cải tiến 
phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.612. 
2. Từ năm 2016 đến nay, kết quả xếp hạng Chỉ số năng lư ̣c cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) 

của Tây Ninh có xu hướng tăng dần và nằm trong nhóm khá của cả nước. Môi trường kinh 
doanh được cải thiện, là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài (năm 2019 xếp thứ 15/63 
tỉnh, thành). 

3. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành 41.005 cuộc thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành, phát hiện 1.426 tổ chức và 15.506 cá nhân vi phạm, xử phạt 52,7 tỉ đồng, đã 
thu 49,9 tỉ đồng (chủ yếu là các vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông, môi trường, kiểm dịch, y 
tế...); 289 cuộc thanh tra hành chính, chủ yếu trên lĩnh vực tài chính ngân sách (136/289 
cuộc), còn lại là các lĩnh vực đất đai, quản lý hành chính, xây dựng cơ bản; qua đó, phát hiện 
vi phạm và kiến nghị thu hồi số tiền 22 tỉ đồng và 57 ha đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà 
nước 17,8 tỉ đồng và 42,7 ha đất. 
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đạo chủ chốt các cấp tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, giải quyết kịp 
thời những phản ánh, bức xúc của người dân. Hằng năm, có hàng nghìn lượt 
đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người 
lao động đăng ký làm theo Bác, gương mẫu đi đầu, trách nhiệm đối với công 
việc, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ hằng năm. 
Định kỳ hằng tháng, các chi bộ, đảng bộ đều tổ chức sinh hoạt, kể chuyện về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rút ra những bài học kinh 
nghiệm gắn với nhiệm vụ công tác; đánh giá kết quả học tập và làm theo gắn 
với khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, tạo chuyển biến tích 
cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo không khí thi đua sôi nổi, đổi 
mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng và đảng viên. 

 Công tác tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, nhất là các vấn đề giải tỏa, đền 
bù, khiếu kiện đất đai kéo dài, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
về môi trường, tài nguyên, lấn chiếm đất lâm nghiệp... được dư luận đánh giá 
cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các 
cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật; từng cấp ngành, địa phương đều bố 
trí nơi tiếp công dân, ban hành quy chế và phân công cán bộ tiếp công dân 
theo quy định. Người đứng đầu cấp ủy, cấp chính quyền trực tiếp tiếp công 
dân và chỉ đạo giải quyết xử lý những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công 
dân theo quy định. Với sự tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực 
hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đồng thời khắc phục các tồn tại 
trước đây nên số lượng vụ việc khiếu kiện giảm, không để xảy ra khiếu kiện 
đông người, phức tạp, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh 
đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.  

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, sâu 
rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn 
thể các cấp đã phát động triển khai nhiều mô hình như: Hội thi kể chuyện 
gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; “Phường xã vì dân”; “Treo ảnh Bác trong nhà”, “Tuyên truyền lời 
dạy của Bác qua các bức thư pháp”; “Sửa chữa khuyết điểm, làm phần việc 
tốt”, “Ông kể cháu nghe”... Đặc biệt, với mô hình “Gia đình tôi học tập và 
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làm theo Bác”, mỗi gia đình sưu tầm, treo 1 tấm hình hay 1 câu nói của 
Bác Hồ để đặt ở nơi trang trọng, qua đó hằng ngày soi rọi, thấm nhuần lời 
dạy của Bác để học tập và làm theo, làm việc có ích cho gia đình, xã hội. 
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua chuyên mục phát 
thanh “Chuyện kể về Bác”; tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng xã hội... 

Thông qua các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, nhất là trong 
thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong 
trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì 
người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã xuất hiện nhiều cách làm 
hay, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào, mô hình 
chăm lo công tác xã hội từ thiện, giúp nhau vượt qua khó khăn, hỗ trợ trong 
sản xuất và rất nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cách làm ý 
nghĩa với mục đích chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng 
được phổ biến, nhân rộng1. 

Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay trong lao động, sản xuất được áp 
dụng mang lại hiệu quả cao như việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện 
đại hóa nền hành chính nhà nước; sáng kiến máy chặt kẽm và làm kiềng để 
chén hứng mủ cao su có giá trị thiết thực đối với bà con nông dân; tời cuốn 
dây cáp điện giúp tiết kiệm thời gian và công lao động; máy tỉa đậu, dàn cày 
sâu kết hợp bón phân giúp nâng cao năng suất sản xuất. Ngày càng có nhiều 
gương điển hình, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, thực hiện nhiệm vụ 
được các ngành, các cấp biểu dương khen thưởng2 và còn nhiều, rất nhiều 

__________ 
1. Tiêu biểu là các mô hình phụ nữ giúp nhau của Hội Liên hiệp phụ nữ, mô hình chăm 

lo đời sống cho hội viên của Hội Cựu chiến binh, quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Ống tre Bác Hồ”, 
“Hũ gạo tình thương”, “Bếp ăn nghĩa tình”, “Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác”, “Vườn 
rau Bác Hồ”, “Gian hàng 0 đồng”, “ATM gạo” đã góp phần giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó 
khăn trong mùa dịch Covid-19... 

2. Điển hình như ông Huỳnh Minh Quân dù tuổi cao nhưng vẫn góp sức xây dựng nông 
thôn mới; bà Phạm Thị Liên - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thường xuyên giúp đỡ 
người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống; ông Thái Thọ Thanh - Trưởng ban đại diện Hội 
thánh Cao Đài Tây Ninh sống tốt đời, đẹp đạo, chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn 
an ninh, trật tự địa phương; bà Nguyễn Thị Khuê - nữ giám đốc không ngừng nỗ lực, vượt 
qua nhiều khó khăn và thách thức, từng bước xây dựng thương hiệu uy tín trong nước và 
trên thế giới; Đảng ủy Quân sự huyện Dương Minh Châu luôn đi đầu trong các phong trào 
thi đua, giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa phương. 
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tấm gương thầm lặng đã và đang chung tay xây dựng quê hương Tây Ninh 
ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.  

Thực tiễn triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW đã khẳng định tính đúng đắn, 
sự cần thiết, tất yếu của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về 
lý luận và thực tiễn. Qua đó có thể khái quát một số bài học kinh nghiệm 
chủ yếu sau: 

Một là, phải quán triệt thật sâu sắc, tạo nhận thức cao trong cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc học tập và làm theo Bác. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết chặt 
chẽ với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, quy định về những 
điều đảng viên không được làm.  

Hai là, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng 
trong triển khai thực hiện từ cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các 
ban, ngành, đoàn thể. Việc học tập và làm theo phải được tiến hành tập trung, 
thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng phải bảo đảm 
tính sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn 
vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước là điều kiện cần thiết để thực 
hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác trong từng 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú, khắc phục tình trạng làm cho qua chuyện, chạy 
theo thành tích, không thực chất; nâng cao chất lượng các chuyên trang, 
chuyên mục về học tập và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin, 
truyền thông. 

Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là 
công việc quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, địa phương, đơn vị và là yêu 
cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, 
trong quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để 
kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu 
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kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát 
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân 
trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đi đôi 
với tăng cường xử lý kỷ luật, giữ gìn kỷ cương trong Đảng bộ. 

Năm là, chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô 
hình hay, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, 
cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt ở cơ sở, ưu tiên những đối tượng 
trực tiếp lao động sản xuất.  

Sáu là, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng, 
bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là chủ 
trương lớn, đúng đắn của Đảng, thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh. Càng kính yêu Bác thì mỗi tổ chức đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân càng phải ra sức thi đua học tập, 
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cá nhân theo gương Bác Hồ vĩ đại; 
chung sức, đồng lòng xây dựng để hiện thực hóa khát vọng phát triển một 
Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 
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CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG TỔ CHỨC  
“LÀM THEO” TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TẠI TỈNH THÁI BÌNH 

TỈNH ỦY THÁI BÌNH 

Quán triệt tinh thần, mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 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” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của Ban Tuyên giáo Trung ương, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Thái Bình đã tích cực, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những giải pháp, 
cách làm thiết thực, hiệu quả, mang lại kết quả quan trọng.  

1. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu chuyên đề hằng 
năm cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức 
cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên viết bài thu hoạch sau mỗi đợt học 
tập, nghiên cứu và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. 
Qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị, nhận thức của cán bộ, 
đảng viên, hội viên, đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng 
lên rõ rệt.  

2. Việc thảo luận nội dung các chuyên đề học tập và liên hệ, đăng ký việc 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân là 
nội dung quan trọng trong công tác sinh hoạt Đảng. Nhằm đưa việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong 
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mỗi cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Thái Bình đã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức 
đảng nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn 
vị theo chủ đề được đăng tải trong Bản tin Thông báo nội bộ. Trên cơ sở nội 
dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh của các năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã xây dựng các chủ 
đề theo từng quý và theo từng tháng đăng trên Bản tin Thông báo nội bộ; 
đồng thời hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa, xây 
dựng nội dung học tập chuyên đề hằng quý, hằng tháng của địa phương, đơn 
vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ và tổ chức, cơ quan, đơn 
vị. Cùng với việc hướng dẫn xây dựng các chuyên đề hằng tháng, hằng quý, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình cũng hướng dẫn các cấp ủy đảng lựa 
chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của địa 
phương, ngành, lĩnh vực để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch 
phấn đấu học tập, tu dưỡng và làm theo Bác. Sau thảo luận trong sinh hoạt 
chi bộ, các tổ chức đảng đã tổ chức cho từng đảng viên tự liên hệ, xây dựng 
kế hoạch phấn đấu và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm 
thiết thực gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Việc đăng ký và kết quả thực 
hiện nội dung công việc đã đăng ký của tập thể, cá nhân trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những 
tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức trong năm.  

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tham mưu, hướng dẫn các tổ 
chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai tới cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, hội viên, đoàn viên liên hệ đăng ký việc làm theo Bác của 
từng cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo rõ việc và sát với 
từng đối tượng. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên lựa chọn 
đăng ký một (hoặc nhiều) nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và 
những lời dạy của Bác; trong đó tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, tồn 
tại cần phải khắc phục, hoặc những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong 
lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở địa 
phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 
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 Theo đó, các nội dung đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân được cụ 
thể, rõ việc, không chung chung, thiết thực. Những nội dung làm theo của 
tập thể được thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chi bộ; nội dung 
đăng ký của cá nhân được báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý 
kiến. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị được công khai nội dung đăng ký với đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị 
để theo dõi, giúp đỡ và giám sát kết quả việc thực hiện. Nhiều địa phương, cơ 
quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo như: xây dựng Sổ vàng học tập và làm 
theo lời Bác của Đảng bộ các huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư; Bản 
đăng ký thi đua làm theo lời Bác của Đảng bộ huyện Tiền Hải, Quỳnh Phụ; 
Sổ tu dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh ở Đảng ủy Quân sự và Công an tỉnh;...  

Ở hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, 
cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo 
Bác. Nhìn chung, các nội dung đăng ký của tập thể đều cụ thể, bám sát nội 
dung công việc và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng 
mắc ở cơ sở cần tập trung giải quyết, cũng như trách nhiệm của tập thể cấp 
ủy, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với nội dung đăng ký 
của cá nhân, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hướng 
trọng tâm vào giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến các 
vấn đề: tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối, phong cách, tác 
phong công tác của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... trong học 
tập, sinh hoạt, tiếp xúc với nhân dân.  

3. Tỉnh ủy Thái Bình đặc biệt coi trọng gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ 
thể hóa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan 
đơn vị.  

Một là, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú 
trọng và có nhiều đổi mới. Quán triệt triển khai thực hiện các chuyên đề học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, căn 
cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn 
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bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải 
pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác tư tưởng được chỉ 
đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo. Đã kịp 
thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các nghị quyết, 
kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; duy trì nền nếp công tác nắm bắt, định hướng 
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác quản lý, sử 
dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng 
internet... Công tác tổ chức, xây dựng đảng tập trung chỉ đạo, thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Công tác tổ chức bộ 
máy, cán bộ tập trung tiếp tục thực hiện các kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn 
với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6, 7 khóa XII và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; thực 
hiện đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo khách quan, công 
khai, dân chủ và thực chất. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chính 
sách cán bộ, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng được 
thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và 
thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ 
Đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng, triển khai 
thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung 
dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; chỉ đạo, hướng dẫn 
các đảng ủy xã, phường, thị trấn. Công tác nội chính và phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đã chỉ đạo, thực 
hiện khảo sát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác tiếp 
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 
cải cách tư pháp tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường trách 
nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và 
xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Công tác dân vận tập trung chỉ 
đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương 
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của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; thực hiện phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi 
địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
Quy chế giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Công tác tín ngưỡng, 
tôn giáo, công tác nhân quyền tập trung kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện 
cho các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng pháp luật; kịp thời giải quyết một 
số vụ việc về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.  

Hai là, việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực nên các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã 
tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những 
vấn đề được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm để tập trung 
giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao 
hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các 
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Một số địa phương đã tiến hành điều tra dư 
luận xã hội để đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công 
chức ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn huyện, thành phố, từ đó có 
những giải pháp để kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cơ sở trong thực thi công vụ, 
giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân cũng như trong tiếp 
xúc, đối thoại với nhân dân; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân để lắng nghe 
tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị của nhân dân; đồng thời, tăng 
cường chỉ đạo chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, 
viên chức.  

Việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các địa phương, cơ quan, đơn 
vị tích cực chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng. Trên cơ sở các kế 
hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, các 
địa phương, đơn vị đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, 
xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều 
địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xây dựng, bổ 
sung và ban hành bộ tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, 
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công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình theo phương 
châm sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ 
chức đánh giá việc thực hiện.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, 
phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, thiết lập đường dây nóng hoạt động 
24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh 
của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực 
hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công của tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp 
huyện, tạo thuận lợi, giảm thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Qua đó 
đã xử lý kiên quyết, kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tắc trách của cán bộ, 
công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân, doanh nghiệp. Nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện 
nghiêm túc, giải quyết cơ bản những vấn đề nổi cộm như: công tác đền bù, 
giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác tiếp dân, giải 
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo... được cấp ủy, chính quyền các cấp tập 
trung chỉ đạo, đề ra giải pháp giải quyết ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình 
trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, được cán bộ, đảng viên, 
nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ cương, 
kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 100% cán bộ, công chức các cơ quan 
hành chính nhà nước đã ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu khi 
thực thi công vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
được các cơ quan, đơn vị duy trì, chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền 
quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ: tuyển dụng 
công chức, công chức cấp xã, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiếp 
nhận, xử lý, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và 
công dân phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về 
nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tích cực đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; 
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tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện 
nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tham gia giám sát và phản biện xã hội. 
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn.  

Việc xây dựng điển hình tiên tiến được cấp ủy, chính quyền các cấp chú 
trọng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực 
tiễn của địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình 
hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi 
dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Theo đó, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tập 
trung xây dựng từ 1 đến 2 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đăng ký 
với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Ban Thường vụ cấp ủy có trách nhiệm quan 
tâm, theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển 
hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Đến nay, cấp ủy, tổ chức 
đảng, các cơ quan, đơn vị, trong mọi cấp, ngành và mọi lĩnh vực trên địa bàn 
toàn tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm phong trào, cuộc vận 
động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến 
tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công 
việc, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán 
bộ chủ chốt các cấp; tạo nên các phong trào thi đua sâu rộng; tạo sự lan tỏa, 
sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tích cực 
vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày 
càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm 
chất chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mới.  

Nhờ đó, kinh tế của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế 
tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lĩnh 
vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được chú trọng quan tâm; 
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đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên1. Quân sự, quốc 
phòng được tăng cường; đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 
tỉnh đảm bảo yêu cầu đề ra; thực hiện tốt việc tuyển chọn công dân nhập 
ngũ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới. 

__________ 
1. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%, bằng gần một nửa 

mức bình quân cả nước. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  

HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN 

Thái Nguyên luôn tự hào là quê hương có bề dày lịch sử văn hóa, giàu 
truyền thống cách mạng, được Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ chọn 
là nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng và trở thành trung tâm của Thủ đô 
kháng chiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; vinh dự là nơi 
Bác Hồ đã ở và làm việc từ năm 1947 đến năm 1954. Từ sau khi chia tay với 
đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và đồng bào vùng Việt Bắc để trở về 
Hà Nội (năm 1954) cho đến cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 7 lần trở lại 
thăm hỏi, động viên nhân dân, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân xây 
dựng cuộc sống mới. 

Sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã sớm ban hành kế hoạch 
và các văn bản chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
trong toàn tỉnh, trong đó, chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các 
quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế 
hoạch chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 
nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, 
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hằng năm tiến hành sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW đảm bảo nghiêm túc. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ 
quan, đơn vị đã ban hành hệ thống văn bản, tổ chức quán triệt triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề hằng năm; đưa kết quả 
học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng 
viên và cán bộ, công chức cuối năm... 

Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW được triển khai thực hiện 
thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn với tuyên 
truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương, 
đơn vị; đặc biệt là gắn với tuyên truyền về những kỷ niệm, tình cảm, lời căn 
dặn của Bác Hồ đối với Thái Nguyên1. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề 
hằng năm được các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng triển khai 
nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. 
Cùng với tài liệu của Trung ương, Thái Nguyên đã xây dựng bổ sung thêm 
tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái 
Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 
20/5/2017). Qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên bản tin Thông báo nội bộ2 và 
chuyên mục “Theo gương Bác” trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, đăng tải nhiều nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, gương điển hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong học 
tập và làm theo Bác. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì chuyên trang, 
chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” hoạt động hiệu quả, chất lượng. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh 
tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức 

__________ 
1. Năm 2018, tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong 
trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Năm 2019, tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 
năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 
thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

2. Hằng tháng xuất bản trên 5.000 cuốn gửi đến các chi bộ trong toàn tỉnh. 
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phong phú và sinh động1. Một số đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, sưu tầm các câu chuyện về Bác, tấm 
gương người tốt, việc tốt điển hình để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, 
đảng viên ở cơ sở. 

 Hưởng ứng phát động của Trung ương, Thái Nguyên đã phát động, triển 
khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo 
chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
giai đoạn 2016 - 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức thành 
công Giải thưởng sáng tác, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Đảng, Bác Hồ với 
Thái Nguyên”2; tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm, quảng bá với 
chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh3. 
Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được tăng 
cường. Hằng năm, cấp ủy các địa phương chỉ đạo tổ chức lồng ghép nội dung 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống 
giáo dục quốc dân. Ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh chỉ đạo thống nhất 
trong toàn tỉnh triển khai thực hiện dạy tích hợp nội dung trong bộ tài liệu 

__________ 
1. Ví dụ: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, gặp mă ̣t, tọa đàm, các cuộc thi, hội thi, 

chương trình văn hóa, văn nghệ tuyên truyền và nhiều hoạt động khác trong đó lồng ghép 
nội dung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tuyên truyền trên các bản tin nội bộ, 
tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất 
sắc trong học tập và làm theo Bác.  

2. Trong 2 đợt tổ chức xét khen thưởng cấp tỉnh (đợt 1 năm 2018 và đợt 2 năm 2020), 
Ban Tổ chức giải thưởng cấp tỉnh đã nhận được trên 150 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn 
từ các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc các thể loại: thơ, văn, hội họa, nhiếp ảnh, sân khấu, 
âm nhạc, kiến trúc, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. 

3. Chương trình nghệ thuật tại lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, 
Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 
20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); 
Ngày Thơ Việt Nam với chủ đề “ATK nhớ mãi ơn Người”... đã trao giấy chứng nhận, tặng 
thưởng cho 35 tác phẩm đoạt giải đợt I và 22 tác phẩm đoạt giải đợt II. Ban Tổ chức đã lựa 
chọn 41 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu với nhiều thể loại (báo in, phát thanh, tọa đàm truyền 
hình, xuất bản phẩm, sân khấu, đề cương triển lãm, âm nhạc) gửi tham dự Giải thưởng 
Trung ương; trong đó có 1 tác phẩm đoạt giải C, 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích đợt I, 
năm 2018. 
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“Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” cho học 
sinh từ lớp 2 đến lớp 12. Trong quá trình giảng dạy môn lý luận chính trị tại 
các trường đại học, cao đẳng luôn có sự lồng ghép giảng dạy, tuyên truyền 
lịch sử địa phương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường 
Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện đưa nội dung học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên; các bài giảng đều có phần liên hệ gắn 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình, đề án phát 
triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
của tỉnh, địa phương. 

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong quá trình 
thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng 
ủy trực thuộc thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, giám sát, 
đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề, gắn với thực 
hiện nghị quyết, chỉ thị đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn được lồng ghép 
trong các chương trình kiểm tra, giám sát khác của các cấp ủy. Thông qua 
công tác kiểm tra, giám sát giúp các đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó 
khăn trong triển khai thực hiện; đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó, phát hiện nơi 
làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và rút 
kinh nghiệm, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao.  

Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các địa 
phương, đơn vị quan tâm, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua 
thiết thực, nhằm phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, từ đó chỉ 
đạo tuyên truyền nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, đưa việc học 
tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, đạt hiệu quả 
cao. Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị tổ chức biểu dương, 
khen thưởng điển hình tiêu biểu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 
gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương vào dịp kỷ niệm sinh 
nhật Bác. 
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Đến nay, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều 
sâu, có sức lan tỏa, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý 
thức rèn luyện đạo đức, lối sống và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh; nhiều vấn đề 
tồn tại, hạn chế, bức xúc của nhân dân đã được các cấp ủy, chính quyền chỉ 
đạo giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; ngày càng xuất 
hiện nhiều mô hình tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến trên các 
lĩnh vực, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thái Nguyên đề xuất một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: 

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ý nghĩa, vai trò đối với công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng 
nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Hai là, các cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định 
rõ hơn nữa trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đưa 
vào chương trình công tác của các tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí 
lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và quản 
lý các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, 
đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các 
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh 
đô thị, giảm nghèo, đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội. 
Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan 
trọng, cần thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người 
dân đặc biệt quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết có kết quả trong nhiệm 
kỳ Đại hội XIII của Đảng. 
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Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII vào sinh hoạt định kỳ 
của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không 
được làm, về trách nhiệm nêu gương, về công tác kiểm tra của tổ chức đảng 
đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ban 
hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, lấy kết 
quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một 
trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức 
đảng hằng năm. 

Năm là, đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng 
và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách 
nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi 
mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công 
tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, 
truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc... 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, 
thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; kịp thời chấn 
chỉnh những biểu hiện lệch lạc hoặc thiếu quan tâm, triển khai qua loa, 
hình thức. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên có sai 
phạm, tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các 
điển hình, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong 
xã hội.  

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương thường 
xuyên bổ sung thêm các tài liệu tham khảo mới, có nội dung phong phú về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giới 
thiệu các mô hình, cách làm hay để các địa phương tham khảo, học tập; tổ chức 
biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiêu biểu, góp phần đưa việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu 
rộng, mang lại hiệu quả thực chất trong thực tiễn. 
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NHỮNG KINH NGHIỆM HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ  
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

TỈNH ỦY THANH HÓA 

Thanh Hóa là địa phương vinh dự được Bác Hồ về thăm 4 lần, nhiều lần 
Bác tặng Cờ thi đua Quyết thắng cùng hàng trăm bức thư, điện của Người 
gửi khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến 
đấu. Để tỏ lòng biết ơn Người và thực hiện nghiêm túc 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”, ngay từ đầu Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Thanh Hóa đã xác định phải phấn đấu trở thành một trong những địa 
phương gương mẫu, đi đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà cao hơn là 
niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự trân trọng đối với Bác, với ý thức phải 
luôn tự giác rèn luyện, phấn đấu vươn lên để dựng xây quê hương sớm trở 
thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Người.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy, tổ 
chức đảng ở địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, 
quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, chuyên đề hằng năm; 
ban hành các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị và các chuyên đề, trong đó nhấn 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
phải trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn 
vị, địa phương và của từng cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ việc triển 
khai tổ chức Chỉ thị với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch 
thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xác 
định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn 
đề bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
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giải quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và 
quy định rõ lộ trình thực hiện. 

Từ thực tiễn triển khai, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo đã 
được Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa triển khai thực hiện đạt kết quả 
tích cực.  

1. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện  

a) Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên 
đề hằng năm và toàn khóa được triển khai nghiêm túc, sáng tạo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm bằng hình thức trực tuyến 
và phát trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa tại 55 
điểm cầu và 2.606 điểm học qua sóng phát thanh và truyền hình của Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thu hút 1,2 triệu cán bộ, đảng viên và 
nhân dân theo dõi, học tập. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập bài 
giảng của GS.TS. Hoàng Chí Bảo đăng tải trên Internet phục vụ cho việc 
nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng 
thời yêu cầu các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt, học tập chuyên đề thông 
qua việc lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng.  

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động, đăng ký học và 
làm theo Bác gắn với vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, 
triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với trách nhiệm nêu 
gương. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế 
hoạch hành động đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo; trong đó, kế hoạch 
hành động và lộ trình thực hiện cụ thể của người đứng đầu cấp ủy, thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị thể hiện được vai trò trong chỉ đạo thực hiện, phát 
huy tính tiên phong, gương mẫu, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Việc triển khai viết bản cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống 
theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm được thực hiện 
nghiêm túc. Cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên ký cam kết 
thực hiện nhiệm vụ, chức trách, gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên. Các 
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cấp ủy đã coi đây là một tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất 
lượng đảng viên cuối năm.  

c) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
được triển khai gắn với thực hiện việc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, như: 
5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá1 phát triển kinh tế - xã hội, tạo 
nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. 
Hằng năm, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu, chỉ đạo lựa 
chọn các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm phù hợp với đặc điểm địa phương, 
đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và có chuyển biến 
rõ nét như: Huyện ủy Thọ Xuân chọn nội dung: “Đảm bảo công tác vệ sinh 
an toàn thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm kỷ 
cương trong giờ làm việc”. Huyện ủy Nga Sơn: “Nhân rộng diện tích sản 
xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở trường học, cơ quan, 
đơn vị”. Thị ủy Nghi Sơn chọn nội dung: “Đổi mới phong cách, tác phong 
làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”. Huyện ủy Như Thanh chọn nội 
dung: “Chấn chỉnh, khắc phục phong cách làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu 
sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý”. 
Huyện ủy Đông Sơn chọn nội dung: “Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng 
viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị “Chuẩn mực - 
Trách nhiệm - Thân thiện””. Thành ủy Sầm Sơn chọn nội dung: “Tăng 
cường đối thoại với công nhân lao động; quan tâm, lắng nghe và giải quyết 
những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là những người 
dân bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu 
tư trên địa bàn”. Huyện ủy Quan Sơn chọn nội dung: “Xóa bỏ tư tưởng, 
tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu đã ăn sâu, bám rễ lâu đời 

__________ 
1. Bốn khâu đột phá là: (1) Đột phá về phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội; (2) Đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Đột phá về đẩy 
mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (4) Đột phá về nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong, 
gương mẫu của đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. 
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trong đời sống của đồng bào dân tộc trong huyện”. Sở Giáo dục và Đào tạo 
chọn nội dung: “Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, sai phạm trong liên kết 
đào tạo, lạm thu trong trường học”. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh chọn nội dung: “Đổi mới phong cách, tác phong công tác, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc “nói đi đôi với làm” của 
cán bộ, đảng viên”. 

d) Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong tổ chức, thực 

hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có hướng dẫn yêu cầu các cơ quan báo 
chí, phương tiện truyền thông đại chúng phải tăng cường dung lượng, thời 
lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những nội dung cơ bản về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cách làm hay; những điển 
hình tiên tiến, những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác. 
Trong giao ban tư tưởng, giao ban báo chí, trong định hướng công tác tuyên 
truyền hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã yêu cầu các cơ quan báo chí, 
truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều 
địa phương, đơn vị, nhiều cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh duy trì đều 
đặn chuyên trang, chuyên mục viết về gương người tốt, việc tốt. Đội ngũ báo 
cáo viên các cấp tăng cường tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
trong các buổi nói chuyện thời sự, cập nhật kiến thức mới.  

Trong 5 năm qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức 
nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn1; nhiều hội thi, cuộc vận động được tổ chức 
góp phần tuyên truyền, cổ vũ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh2. Hoạt động giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo 

__________ 
1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu 

tiên về thăm Thanh Hóa; tổ chức triển khai hội nghị chuyên đề: “50 năm Thanh Hóa thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thanh 
Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.  

2. Huyện Đông Sơn tổ chức Hội thi sân khấu hóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân 
thiện; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu”... Công an tỉnh tổ chức Hội thi 
“Thanh niên Công an Thanh Hóa học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tuổi trẻ 
công an tỉnh. 
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đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân được chú 
trọng1. Tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, cho đối 
tượng kết nạp Đảng, nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh được truyền đạt - tiếp thu vừa sinh động, hấp dẫn vừa nghiêm 
túc, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tu dưỡng, 
rèn luyện, học tập và làm theo Bác của lớp đảng viên mới và quần chúng ưu tú. 
Việc biên soạn các tài liệu tuyên truyền, học tập cũng được chú trọng2.   

Bên cạnh đó, hoạt động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, 
báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” được đẩy mạnh. Hằng năm tổ chức xét chọn và trao giải 13 tác phẩm 
của cá nhân và 9 tác phẩm của tập thể, chọn 5 tác phẩm tham dự xét giải 
Trung ương. 

đ) Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Người về 
thăm Thanh Hóa (ngày 20/02/1947): “... Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một 
tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải 
là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu 
mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành 
kiểu mẫu”3, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và 
giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo Bác 
đạt được kết quả tốt nhất. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVIII đã xác định phấn đấu tỷ lệ xã, phường, trị trấn, cơ quan đạt tiêu 
chí kiểu mẫu tới năm 2020 đạt 10% trở lên. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân 
dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

__________ 
1. Huyện Như Thanh chỉ đạo thực hiện chương trình ngoại khóa “Học tập tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” và “Lịch sử, địa lý địa phương” ở 21/21 trường trung học phổ thông và 
trung học cơ sở trên toàn huyện. Chi bộ các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân tại 
Thanh Hóa tổ chức cho học sinh, sinh viên tích cực học tập và làm theo Bác thông qua bộ tài 
liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức dành cho học sinh, từ lớp 1 đến lớp 12”, thông qua 
các chương trình ngoại khóa... 

2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và xuất bản cuốn sách Lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.  

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.77. 
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thể cấp tỉnh triển khai sâu rộng việc xây dựng các mô hình kiểu mẫu như: xây 
dựng công dân kiểu mẫu; gia đình kiểu mẫu; thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu; 
cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; doanh nghiệp kiểu mẫu; xã, phường, thị trấn kiểu 
mẫu; huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu1. Cấp ủy các cấp, các sở, ban, ngành, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế 
hoạch, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu. 
Nhiều cấp ủy, chính quyền đã gắn việc xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị 
kiểu mẫu với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiệm vụ chính trị và 
các phong trào thi đua. Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng công dân, gia 
đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu được triển khai sâu 
rộng trong toàn tỉnh thu hút sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn 
vị và của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động2.  

e) Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn 
vị trong tỉnh đã đưa nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh hằng năm vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ; triển khai xây dựng 
kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên đăng ký việc học tập và 
cam kết làm theo, gắn với chủ đề của năm và nhiệm vụ cụ thể của từng chi 
bộ, đảng viên. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp khắc 
phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm đảng viên và tổ chức đảng, lựa 
chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm để sớm giải quyết, khắc phục. Lấy 
kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 
một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên 
hằng năm. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên được trang bị tài liệu học tập 

__________ 
1. Theo Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND, ngày 17/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét công 
nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, giai đoạn 2014 - 2020; chỉ đạo Ủy 
ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, 
ngày 09/4/2019 (thay thế Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND) về việc ban hành quy định các 
tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. 

2. Giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh đã có 253 cơ quan, doanh nghiệp; 367 thôn, bản, gia 
đình và 24.744 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu. 
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và có kế hoạch hành động, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn 
đấu của cán bộ, đảng viên.  

g) Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng và đổi mới; thành lập các 

đoàn kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng, giám sát việc thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có Chỉ thị số 05-CT/TW1. Công tác kiểm 
tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, có kế hoạch, nội dung thiết thực; 
kịp thời động viên, khuyến khích các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị làm 
tốt, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu 
dương, nhân rộng; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW chú trọng việc tổ chức sơ kết, tổng kết, thường xuyên làm tốt công 
tác thi đua - khen thưởng. Qua 5 năm, triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được biểu dương, khen thưởng2.  

2. Kinh nghiệm từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW 

Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ 
quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong 
đó phải xác định trọng tâm, trọng điểm của từng năm và cả giai đoạn, tập 
trung vào những nội dung thiết thực để giải quyết, mang lại kết quả cụ 
thể, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.    

Thứ hai, phải đề cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; phải 

__________ 
1. Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thành lập 1.480 đoàn kiểm tra, giám 

sát tại 3.517 đảng ủy, chi ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
2. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vinh danh 

17 cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, biểu dương 108 tập thể và 231 cá 
nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác; một số địa phương, đơn vị đã 
làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến, như các huyện: 
Đông Sơn, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Hà Trung, thành phố Thanh 
Hóa, thành phố Sầm Sơn,... 
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coi đây là phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tốt nhất, tạo 
được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất.  

Thứ ba, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh phải gắn giữa “xây” và “chống”, thực hiện theo phương châm “trên 
trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, trong đó phải coi trọng việc cổ 
vũ động viên người tốt, việc tốt; đồng thời phải kịp thời đấu tranh, phê 
phán, kỷ luật người không tự giác thực hiện. 

Thứ tư, phải coi trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên 
truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xây dựng động cơ phấn đấu, tự giác 
học tập và làm theo Bác trong cuộc sống và công việc hằng ngày.  

Trong bối cảnh đất nước và tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, hội 
nhập quốc tế sâu rộng, nhiều vấn đề mới phát sinh. Với quyết tâm chính trị 
cao của toàn Đảng bộ và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp 
nhân dân, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện có hiệu quả việc học tập và 
làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phấn 
đấu đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn, to lớn hơn, đạt nhiều thành tựu 
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo mốc son mang tính đột phá để thực hiện 
“khát vọng thịnh vượng”; Thanh Hóa kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Người về thăm. 
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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI PHÁT HUY GIÁ TRỊ  

DI SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người thầy vĩ đại của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc 
ta, nhân dân ta một di sản vô giá, sáng ngời giá trị tư tưởng, đạo đức, phong 
cách và thực tiễn cách mạng. Người và di sản của Người là ánh sáng chân lý, 
là niềm tin tất thắng của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua, tiếp tục 
soi đường, dẫn lối thắng lợi cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển hiện 
nay và sau này. Giữ gìn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh là trách 
nhiệm lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, là việc làm thường xuyên và lâu dài 
để không ngừng bồi bổ, vun đắp, làm giàu thêm di sản văn hóa Việt Nam. 
Điều đó càng có ý nghĩa to lớn khi toàn Đảng, toàn dân ta không ngừng đưa 
việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, 
hiệu quả hơn, tạo sức lan tỏa rộng lớn hơn. 

Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền 
thống cách mạng vẻ vang, là nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và học tập cùng 
với gia đình Người trong nhiều năm (1895 - 1901, 1906 - 1909), đây cũng là 
nơi đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Nếu Nghệ An, nơi sinh ra Người, là cội nguồn của phẩm chất và tính cách, 
thì mảnh đất, con người và văn hóa Huế là nhân tố quan trọng góp phần 
hình thành nên nhân cách cao đẹp và tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng đối với 
Hồ Chí Minh.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt từ di sản mà Người để lại, với 
lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh Người giành cho nền độc 
lập của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân, trong suốt chặng đường xây 
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dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế, 
với trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự to lớn là địa phương được lưu giữ 
những di sản vật thể và phi vật thể đặc sắc của Người, đã luôn quan tâm 
đặc biệt đến việc giữ gìn, phát huy giá trị hệ thống các di tích về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và gia đình Người ở trên đất Huế. Đẩy mạnh thực hiện vai trò 
tuyên truyền, giáo dục của bảo tàng và hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là những thiết chế văn hóa chuyên biệt trực tiếp chuyển tải tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với mọi người, nhất là thế hệ 
trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước. Nổi bật trong những 
năm qua là đã thông qua những việc làm cụ thể, sát hợp từ công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo đến việc tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị để gắn việc 
phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh với thường xuyên đẩy mạnh tuyên 
truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương các khóa X, 
XI, XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh, song hành với công tác bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa Huế. Đây cũng chính là nội dung xuyên suốt được xác 
định là tiền đề cơ bản và là động lực lâu dài trong công cuộc xây dựng và 
phát triển Thừa Thiên Huế hiện nay và trong tương lai. 

Sau khi Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm 
xây dựng kế hoạch để chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh. Trên cơ sở bám sát 
chủ đề toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, cấp ủy đảng các cấp từ 
tỉnh đến cơ sở đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nghiêm túc, sâu 
rộng trong Đảng và toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát 
được tiến hành thường xuyên, liên tục. Công tác sơ kết, tổng kết được thực 
hiện nghiêm túc. Những việc làm hay, cách làm sáng tạo, những nhân tố 
tiêu biểu được biểu dương khen thưởng và kịp thời tổ chức nhân rộng đã tạo 
sức lan tỏa đến cộng đồng, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành nhiệm vụ 
thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của các tổ chức đảng, đoàn thể và ngày 
càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.  

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung Chỉ thị được 
cấp ủy đảng các cấp từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc thực hiện bảo đảm theo 
tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hằng năm, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để 
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quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
liền với những việc làm cụ thể để phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và bản sắc văn hóa Huế thực sự đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong 
các tổ chức đảng, thành hành động tự giác trong hoạt động của các cấp, các 
ngành, địa phương, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp ủy đảng và 
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã luôn chú trọng đưa nội dung học 
tập và làm theo Bác vào các đợt sinh hoạt định kỳ, thường xuyên và sinh 
hoạt chuyên đề. Nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả sinh hoạt và công tác được đề ra như tập trung đổi mới 
phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác. Chú trọng đổi mới 
lề lối làm việc theo phương châm vì dân, gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng 
nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác và cuộc sống. Công 
tác tự phê bình và phê bình luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ 
đạo triển khai và tổ chức thực hiện những nội dung, cách làm mới, đem lại 
kết quả cụ thể, thiết thực.  

Việc thực hiện các nội dung đột phá đã được quan tâm và đạt kết quả tốt. 
Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của bộ máy nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công 
tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo 
phương châm “nói đi đôi với làm”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ 
quan, đơn vị đã căn cứ nhiệm vụ chính trị cụ thể và đặc thù công việc để tổ 
chức thảo luận, liên hệ, lựa chọn xác định nội dung đột phá và xây dựng kế 
hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với xây dựng 
kế hoạch để triển khai những việc cần làm ngay, làm thường xuyên, những 
công việc phải thực hiện theo lộ trình đảm bảo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, khóa XII và nhiệm vụ chính trị ở cấp mình; đẩy mạnh thực 
hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị. Nỗ lực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình, nổi bật là đã giải quyết khá nhiều vấn đề liên quan đến 
xây dựng, chỉnh trang, phát triển hạ tầng cơ sở; công tác cải cách hành chính, 
quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng 
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nếp sống văn minh đô thị; các chính sách văn hóa - xã hội, y tế và giáo dục... 
qua đó thực hiện tầm nhìn là xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế trở thành 
đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường”. 

Qua triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từng bước trưởng thành, bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn được nâng lên, nêu 
cao ý thức, trách nhiệm và gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao. Ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân ngày càng đi 
vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Nhiều phong trào, việc làm cụ thể và các 
mô hình hay, sáng tạo được nhân rộng, thực hiện có hiệu quả đã tạo sức lan 
tỏa rộng khắp trong công tác và đời sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng 
nhân dân trong toàn tỉnh. Tinh thần đoàn kết được tăng cường, tạo được sự 
thống nhất trong ý chí và hành động. Việc triển khai Chỉ thị gắn với công 
tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo hiệu ứng tích cực để nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. 

Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc tiếp tục có những 
chuyển biến rõ nét; cơ chế một cửa ở các cơ quan hành chính nhà nước được 
vận hành thông suốt, hiệu quả hơn, giảm bớt phiền hà cho nhân dân; tinh 
thần, thái độ và hiệu quả phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương, đơn vị đã xây 
dựng những quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
chi tiêu ngân sách, tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên, vận động quần 
chúng nhân dân thực hiện tiết kiệm trong cuộc sống, sinh hoạt. Việc thực 
hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được đông đảo nhân 
dân đồng tình hưởng ứng đã trở thành phong trào rộng lớn từ tỉnh đến cơ sở 
mang lại hiệu quả thiết thực. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã 
có nhiều chuyển biến tốt trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công tác đánh giá, quy 
hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ bảo đảm dân 
chủ, công khai, minh bạch.  

Nền kinh tế của tỉnh đã từng bước tăng trưởng theo hướng xanh và bền 
vững, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế và thu nhập bình quân tăng đều hằng năm; công tác an sinh 
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xã hội được thực hiện có hiệu quả gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và 
bảo vệ môi trường; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng, 
an ninh được bảo đảm, đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm 
thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, 
hội nhóm bất hợp pháp và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để xảy ra 
bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”...   

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với 
phát triển du lịch đạt nhiều kết quả tích cực; đô thị Huế được công nhận là 
“thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “thành phố văn hóa ASEAN”, 
“thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “thành phố Xanh quốc gia”. Những 
khởi sắc và thành tựu trên mọi mặt đã góp phần tạo nên tính phổ quát và 
đồng đều trong sự phát triển chung của cả tỉnh, đã hạn chế tối đa sự chênh 
lệch, tương phản về tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa thành thị 
và nông thôn, giữa đồng bằng và vùng núi, giữa các thành phần cư dân, v.v.. 

Những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội qua triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua ở Thừa Thiên Huế là việc 
làm thiết thực để đưa giá trị di sản Hồ Chí Minh thành nguồn lực nội sinh to 
lớn phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, cho nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cho mục tiêu xây dựng đất nước ta 
ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lúc sinh thời Bác từng mong 
muốn. Từ những thành quả to lớn đã đạt được, để tiếp tục phát huy vai trò, 
vị thế của một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục - 
đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ lớn của cả nước và trong khu 
vực, Thừa Thiên Huế xác định mục tiêu và định hướng phát triển trong thời 
gian tới là trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa, sinh 
thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh dựa trên cơ sở 
khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung; nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, 
lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên và con người Huế, trong 
đó ưu tiên chú ý đến việc đẩy mạnh khai thác và phát huy giá trị di sản vật 
thể và phi vật thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, đồng thời 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 
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Vinh dự và tự hào là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng, 
nơi góp phần hình thành nhân cách đạo đức, tư tưởng yêu nước của Người; 
đồng thời cũng là nơi đón nhận những quan tâm đặc biệt của Đảng và Bác Hồ, 
Đảng bộ Thừa Thiên Huế luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trong 
việc gìn giữ và phát huy có hiệu quả giá trị di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã để lại. Hiện nay, trước yêu cầu tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh 
nội lực của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện thành công 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong xu thế hội nhập sâu rộng với 
quốc tế, thì việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đặc biệt là triển khai thực hiện thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Người là việc làm cấp thiết, thường xuyên và lâu 
dài. Từ đó, không ngừng giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân; thường 
xuyên rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng. 
Tiếp tục xác định phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
việc làm quan trọng, là nền tảng và là động lực to lớn để toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng 
Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc 
trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và 
thông minh vào năm 2025; là một trong những trung tâm lớn và đặc sắc của 
khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; là một trong 
những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào 
tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng - an ninh được đảm 
bảo vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao vào năm 2030; là 
thành phố Festival, trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của 
châu Á vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 
10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
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HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  
TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ  

TỈNH TIỀN GIANG  

TỈNH ỦY TIỀN GIANG  

Ngay sau khi tiếp thu, quán triệt 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”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn 
bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả trong 
toàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, Đảng bộ tỉnh luôn 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời gắn với phát động 
các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát triển văn hóa, xây dựng 
nông thôn mới”. 

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động trong việc triển khai và tổ 
chức thực hiện, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề học tập 
từng năm trên cơ sở thực tiễn tình hình của ngành, địa phương theo định 
hướng của tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời hướng dẫn để cán bộ, 
đảng viên học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch của cá nhân làm theo sát 
với chủ đề học tập từng năm gắn với nhiệm vụ được phân công, trong kế 
hoạch cá nhân có nội dung cam kết không vi phạm những biểu hiện về suy 
thoái tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” và báo cáo để chi bộ theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung 
làm theo, xem đây là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá chất lượng 
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đảng viên cuối năm. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và 
làm theo Bác, nhất là về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp 
phần xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn trong thực thi 
nhiệm vụ, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, có lối sống giản dị, khiêm 
tốn, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tự giác học trước, làm theo 
trước để nêu gương cho cấp dưới noi theo.  

Việc đưa nội dung cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đã được 
các cấp ủy đảng, chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, bám sát 
với chủ đề và tình hình chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt, các cơ 
quan, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, thảo luận, 
liên hệ thực tế những vấn đề đang đặt ra tại cơ quan, đơn vị, từ đó đưa ra 
phương hướng phấn đấu học tập và làm theo chủ đề gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa 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”. Qua sinh 
hoạt, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị cơ bản đã được giải 
quyết thỏa đáng, đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, góp phần 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 

Tiếp tục khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh 
nghiệm trong việc thực hiện Di chúc của Người, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã 
tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm “Tiền Giang qua 50 
năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh 
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên nội dung “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học 
kinh nghiệm”, nhất là những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong thực 
hiện Di chúc của Bác để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
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hội viên liên hệ, đánh giá việc thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì và thực hiện tốt chuyên mục “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng trong bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
được phát định kỳ hằng tháng1, đã góp phần cung cấp thông tin, giới thiệu 
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh để các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiên 
cứu, định hướng được nội dung triển khai trong sinh hoạt định kỳ. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân luôn được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhất là 
hiệu quả của việc triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác xây dựng 
Đảng được các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng 
nguyên tắc; thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo; 
phân định rõ nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, 
chất lượng nội dung, chương trình sinh hoạt Đảng được nâng lên, sát thực 
tiễn2. Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cụ thể như: Rèn luyện tư 
cách người cán bộ mặt trận; xây dựng nông thôn văn minh và xây dựng nông 
thôn mới; Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện tốt 30 yêu cầu về tiêu chí 
xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị; mỗi thầy giáo, cô giáo 
là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo; đổi mới phong cách, thái độ 

__________ 
1. Mỗi tháng phát hành 5.300 cuốn. 
2. Kết quả đánh giá, có 92,38% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong đó có 41,30% cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 99,43% đảng viên hoàn 
thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 89,20% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ; đã củng cố 292 tổ chức cơ sở đảng, kết quả có 276 tổ chức cơ sở đảng (94,52%) 
có chuyển biến nâng lên; củng cố 1.275 chi bộ trực thuộc, kết quả có 1.185 chi bộ (92,945%) 
có chuyển biến nâng lên. 
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phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Qua thực 
hiện đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 
trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được 
phân công. Qua hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp có nhiều 
tập thể và nhiều cá nhân được vinh danh, khen thưởng, cấp tỉnh có 16 tập 
thể và 26 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng; 
đặc biệt có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 
vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đã tác động tích cực 
đến hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương 
trong toàn tỉnh. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 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” gắn với Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 24/10/2013 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực 
phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của 
tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; kết hợp với các đợt phát động và tổng 
kết thi đua, Ủy ban nhân dân các cấp đã cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-UBND, 
ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi 
nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lấy việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành chuyên đề thi đua trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cơ quan, đơn 
vị ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính, nâng cao chất lượng hành chính công góp phần giải quyết thủ tục hành 
chính nhanh, gọn, hiệu quả, tránh phiền hà cho người dân và tổ chức. Qua đó, 
đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và nhận diện rõ hơn 
những biểu hiện suy thoái, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, có tác 
dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm. Cán bộ, đảng viên, nhất là 
cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp xây dựng kế hoạch tu dưỡng, 
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rèn luyện sát với chức trách, nhiệm vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo đạt kết quả cao, đã tiếp 25.928 lượt với 28.838 người, giải quyết 
đơn khiếu nại, tố cáo đạt 98,2%. Công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả 
tích cực. Những năm qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức gặp gỡ nhân dân 172/172 xã, 
phường, thị trấn để lắng nghe ý kiến đánh giá và khảo sát về sự hài lòng của 
người dân đối với công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ 
công của cơ quan hành chính nhà nước. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 45.799/36.875 tỉ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn 
nông thôn mới 83,2%/50% tổng số xã; phát triển đảng viên mới 8.793/6.500 
đảng viên,... Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội phối hợp giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, trong doanh 
nghiệp và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.  

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh trong những năm qua đã tạo sự lan tỏa, chuyển 
biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm 
và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; vai trò, 
trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, người 
đứng đầu địa phương, đơn vị được thể hiện rõ rệt. Từ đó, góp phần có hiệu 
quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, 
đảng viên; 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; củng cố 
hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở tỉnh 
trong những năm tiếp theo. 

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh 
những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục 
như: công tác tổ chức triển khai thực hiện ở một số đơn vị có lúc còn chậm, 
còn thụ động, trông chờ sự hướng dẫn của cấp trên. Việc nêu gương của 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 634

một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự tốt, tinh thần trách nhiệm chưa 
cao, còn đùn đẩy trách nhiệm; vẫn còn có đảng viên thiếu gương mẫu trong 
công tác, trong thực hiện lề lối làm việc, trong sinh hoạt. Trong công tác tự 
phê bình và phê bình thì còn nể nang, ngại va chạm; việc xây dựng kế 
hoạch cá nhân làm theo của một số ít cán bộ, đảng viên còn chung chung 
chưa gắn với nhiệm vụ được phân công. Trong sinh hoạt chuyên đề, các cơ 
quan, đơn vị chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, trao đổi, thảo 
luận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giải pháp tổ chức 
thực hiện có hiệu quả mà chủ yếu lựa chọn đọc những bài viết trong bản 
thông báo nội bộ, tài liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh; ít đưa ra chủ đề cụ thể 
để thảo luận nhằm khắc phục những hạn chế mà đảng viên có thể mắc 
phải, cũng như phòng ngừa những khuyết điểm... Vì vậy, việc chỉ đạo thực 
hiện chỉ thị chưa bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; 
việc làm theo của một số đảng viên chưa cụ thể, thiết thực; việc tuyên 
truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong học tập 
và làm theo Bác hiệu quả còn hạn chế và thiếu thuyết phục, chưa thâ ̣t sự 
tạo sự lan tỏa...  

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng Đảng, cụ 
thể như  sau:  

Thứ nhất, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 
động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Trong đó, cần chủ động, 
sáng tạo, kiên trì, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy các 
cấp, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã 
hội trong tỉnh. Việc học tập và làm theo Bác phải gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy hơn nữa vai 
trò của nhân dân, của cơ quan truyền thông, của dư luận xã hội trong việc 
phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và 
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làm theo Bác; đồng thời phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, tham 
nhũng, tha hóa trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. 

Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch chủ đề học tập năm 2021 và 
những năm tiếp theo của các cơ quan, đơn vị, kết hợp với chủ đề của Trung 
ương hướng dẫn, trong đó, cần xác định chủ đề sinh hoạt cho từng tháng, 
nhất là lựa chọn những vấn đề nổi cộm của đơn vị để tập trung thảo luận, 
đưa ra giải pháp để khắc phục; chú trọng việc bồi dưỡng nhân rộng những 
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là trong nhân dân. 

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, 
người đứng đầu các cấp phải xác định rõ trách nhiệm nêu gương, nội dung 
đăng ký nêu gương phải được công bố công khai trong đơn vị để cấp dưới noi 
theo và giám sát, đây là nhân tố hàng đầu tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận 
thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, 
tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chú 
trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong việc nêu gương 
đi trước, học trước, làm trước, tự giác “học đi đôi với làm” để làm gương cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thứ năm, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá 
nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên 
truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội. 
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NHỮNG CÁCH LÀM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ  
TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

TỈNH ỦY TRÀ VINH 

Quán triệt và triển khai 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”, các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tham mưu, hướng dẫn việc tổ 
chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Từ văn bản của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các 
ngành chuyên môn, từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, quán triệt đầy đủ, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình 
hình thực tế, nhiều địa phương, đơn vị.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và 
làm theo Bác ở tỉnh Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng lan 
tỏa, thấm sâu trong đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong tổ 
chức thực hiện; các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức về nội 
dung, mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong 
việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối 
sống, tác phong công tác; đa số người dân đều nhận thấy mình cần phải học 
tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực tham gia các hoạt 
động vì lợi ích cộng đồng. Việc cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề 
toàn khóa, chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với 
nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, của tập thể, cá nhân. 
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Một số cách làm sáng tạo, hiệu quả mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà 
Vinh đã tham mưu và triển khai thực hiện trong thời gian qua như sau: 

Một là, hướng dẫn công tác xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
tham mưu tổ chức tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình 
học tập và làm theo Bác giai đoạn 2011 - 2016, qua đó tập trung chỉ đạo 
khắc phục được tình trạng nhiều mô hình, điển hình không xuất phát từ việc 
học tập và làm theo Bác. Đa số các mô hình trước khi tiến hành tổng kết 
chưa xác định rõ nội dung học tập và làm theo Bác, hoặc nhầm lẫn với phong 
trào, các cuộc vận động khác1. Do đó nội dung, tính chất của mô hình chưa 
gắn kết với các chuyên đề học tập và làm theo Bác; cách thức thực hiện mô 
hình chưa rõ, chưa đánh giá được sự khác biệt giữa giai đoạn trước và sau 
khi học tập và làm theo Bác. 

Hai là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức thành công 
“Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lựa chọn 
mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đối tượng dự thi là bí thư 
cấp ủy, người đứng đầu các ngành, các cấp trong tỉnh2. Sau hội thi, Ban 
Thường vụ các cấp ủy lựa chọn những mô hình hay để nhân rộng; chỉ đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa 19 bài thuyết trình 
hay để in thành cuốn sách Những mô hình hay trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh3 và phát hành đến tất cả các chi bộ, 
__________ 

1. Việc đóng góp các loại quỹ vì mục đích an sinh xã hội; có những mô hình thực chất là 
công việc, là chức năng, nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị phải thực hiện, hoặc được sự chỉ đạo 
bắt buộc từ Trung ương, như: “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, 
gia đình, thể dục, thể thao và du lịch”, “Chấp hành nghiêm điều lệ”, “Thực hiện đề bạt cán 
bộ quản lý đảm bảo quy trình, thời gian”; “Thực hiện tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử 
trên phần mềm M-Office”... Một số mô hình mang tính chất là cuộc vận động như: “Phong 
trào toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Câu lạc bộ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, “Hiến máu nhân đạo”,...; nhiều tên và nội dung mô hình chưa thể hiện được nội dung 
học tập và làm theo Bác, như các mô hình “Nuôi trồng thủy sản”, “Trồng đậu phộng”, “Tổ 
kinh tế hợp tác”, “Đa dạng hóa con nuôi gắn với nhiệm vụ bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự 
trên địa bàn phụ trách”... 

2. Toàn tỉnh đã tổ chức 155 hội thi từ cấp đảng bộ cơ sở đến cấp tỉnh, với 2.725 đồng chí 
tham gia. 

3. Nội dung cuốn sách kết cấu thành 5 nhóm mô hình (Nhóm 1: Cải cách thủ tục hành 
chính; Nhóm 2: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu; 
Nhóm 3: Về thực hành tiết kiệm, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau; Nhóm 4: Xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị; Nhóm 5: Công tác tuyên truyền, vận động). 
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đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Thông qua quyển sách các tập thể, cá nhân sẽ 
nghiên cứu, vận dụng bổ sung, chỉnh sửa mô hình đang thực hiện hoặc xây 
dựng thành những mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, để không nhầm lẫn với 
các mô hình của các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, tất cả các mô 
hình đều có nội dung học tập Bác để từ đó các tập thể, cá nhân sẽ xác định 
những việc làm theo cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng nhân rộng mô 
hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 

Ba là, để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng 
đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy 
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm ban hành các văn bản uốn 
nắn thực hiện; ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh 
Trà Vinh; Quy định về trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII. Theo đó, quy định mỗi cấp ủy phải xây dựng kế hoạch thực hiện 
chuyên đề hằng năm; cá nhân đảng viên, đoàn viên đăng ký nội dung làm 
theo cụ thể, gắn với bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu (trong đó có 
xác định rõ nội dung học tập và nhiệm vụ làm theo); mỗi chi bộ phải có một 
mô hình học tập và làm theo Bác1; 100% cán bộ, đảng viên (trừ miễn sinh 
hoạt, miễn công tác) đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định tại hội nghị sơ kết tình hình 
kinh tế - xã hội hằng tháng ở mỗi huyện, thị xã, thành phố chỉ định ít nhất 
một đơn vị trực thuộc, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ chỉ định ít nhất một chi bộ 
báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII; cấp tỉnh sẽ chỉ định 1 đơn vị cấp huyện và 2 
sở, ngành tỉnh báo cáo chuyên đề tại hội nghị sơ kết quý.  

Bốn là, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cụ thể hóa 27 biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
__________ 

1. Hiện nay toàn tỉnh đang triển khai thực hiện 3.375 mô hình: 1.926 mô hình tập thể 
và 1.449 mô hình cá nhân. 
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“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
thành 82 biểu hiện nhỏ để cán bộ, đảng viên dễ nhận diện; đồng thời in 
thành khổ lớn (thống nhất trong toàn tỉnh về kích thước, màu) treo nơi trang 
trọng dễ thấy, dễ nhìn để mọi người tự soi, tự sửa. Hằng năm, các cấp ủy đều 
tổ chức rà soát, đánh giá, nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày 
càng nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, góp phần làm 
cho cán bộ, đảng viên thấy được những hạn chế, khuyết điểm của mình để đề 
ra kế hoạch khắc phục. 

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phù hợp với từng đối 
tượng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Trà Vinh có trên 32% dân số là 
người dân tộc Khmer, đại đa số đồng bào Khmer theo Phật giáo Nam Tông 
và sinh sống chủ yếu bằng nghề nông ở nông thôn, do đó việc tiếp cận nội 
dung học tập và làm theo Bác ít nhiều còn hạn chế. Vì vậy, để tuyên truyền 
hiệu quả cần bố trí thời gian thích hợp. Đó là, thông qua các ngày quy y 
trong tháng (8, 15, 23 và 30 theo lịch của đồng bào Khmer), nhân dịp các lễ 
hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, buổi khai giảng lớp ngữ 
văn Khmer, các kỳ thi sơ cấp, trung cấp Phật học... Đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên tại địa phương sẽ phối hợp với nhà chùa, dành một 
khoảng thời gian nhất định (sau khi các sư trụ trì thuyết pháp, giảng kinh) 
để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, trong đó có những nội 
dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, giới thiệu những gương điển hình tiên 
tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực...  

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tiếng 
Khmer trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; phát huy vai trò 
của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng có đông đồng bào dân 
tộc1. Tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát huy tốt vai trò của lực lượng 
cốt cán trong sư sãi Phật giáo Nam Tông Khmer, người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc Khmer, đoàn viên, hội viên nòng cốt dân tộc Khmer, thông qua 

__________ 
1. Hiện nay, toàn tỉnh có 143 chùa Phật giáo Khmer Nam Tông, 3.255 sư, 441 người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc (trong đó, dân tộc Khmer: 428, Kinh: 3, Hoa: 10). 
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lời nói, việc làm của các vị trụ trì, người có uy tín tác động đến tư tưởng, 
hành động của đồng bào dân tộc; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập 
nhật những thông tin mới, những chính sách của Đảng, Nhà nước, những 
mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời có chính sách hỗ trợ về vật chất, động 
viên tinh thần, có chế độ biểu dương khen thưởng kịp thời, tham quan, học 
tập kinh nghiệm, mời các chức sắc, chức việc, người có uy tín tham gia đóng 
góp vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... 
Thực tế cho thấy, nhiều vị trụ trì với tâm niệm “tốt đời - đẹp đạo”, đã vận 
động các nhà hảo tâm giúp đỡ vật chất cho người nghèo, xây dựng cầu, 
đường giao thông nông thôn; giáo dục thanh, thiếu niên không gây mất an 
ninh, trật tự; cảm hóa và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người vi 
phạm pháp luật. 

Phát huy kết quả đạt được nêu trên, trong thời gian tới Trà Vinh cùng 
với cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới, để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn 
tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục tham mưu, tổ chức triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tham mưu tổ chức hội thi/tọa đàm/hội thảo về chủ đề “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy cụ thể hóa Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu các 
cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW thành các tiêu chí để đánh giá, xếp loại 
chất lượng cấp ủy, đảng viên. Hướng dẫn các cấp ủy lựa chọn những nội 
dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những bài học về đạo 
đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc và nội dung phù hợp, gắn với 
nhiệm vụ được giao để đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, 
nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu 
sắc hơn ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con 
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người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng việc xây dựng kế hoạch làm theo 
chuyên đề hằng năm của cấp ủy các cấp theo hướng đi vào thực tế hơn. Chú 
trọng việc đăng ký và làm theo; nghiêm túc thực hiện việc công khai bản 
cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị theo hướng cụ thể, thiết 
thực, hiệu quả. Tập trung đánh giá kế hoạch làm theo của cá nhân gắn với 
bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm.  

Ba là, hướng dẫn đổi mới công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển 
hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác theo hướng gắn kết chặt 
chẽ với các chuyên đề hằng năm. Tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, lựa 
chọn những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh để in thành sách, chỉ đạo công tác xây dựng, 
nhân rộng mô hình, điển hình mang lại kết quả cụ thể, nâng lên về chất 
so với trước.  

Bốn là, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; chú trọng hình thức khen 
thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân; tăng cường biểu dương 
những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu tại các cuộc họp sinh hoạt chi 
bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện 
cho văn nghệ sĩ, báo chí tiếp tục sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông đầu tư nhiều 
hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tìm tòi những thể hiện 
mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng 
và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách 
nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; quan 
tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet và mạng xã 
hội. Tiếp tục phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín 
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trong vùng có đông đồng bào dân tộc trong công tác tuyên truyền. Tăng 
cường công tác kiểm tra, đánh giá thực tế để tổng kết thực tiễn nhằm đưa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở 
thành việc làm thường xuyên, thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. 
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ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO VIỆC THỰC HIỆN  
KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 

 ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
TRÊN QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG TUYÊN QUANG 

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG 

Tuyên Quang là vùng đất lịch sử chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng 
và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những 
sự kiện trọng đại của dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống 
và làm việc gần 6 năm, trên 20 địa điểm khác nhau ở Tuyên Quang.  

Tháng 3/1961, trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Tuyên Quang lần thứ III, vòng 2, Người căn dặn: Muốn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phải có con người mới, con người xã hội chủ nghĩa. Phải yêu quê 
hương, bảo vệ quê hương xứ sở. Phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
trồng trọt, chăn nuôi tốt. Phải bảo vệ rừng, phải đoàn kết, phải phát triển 
đảng viên. Phải đấu tranh thanh toán nạn mù chữ. Mỗi đảng viên phải 
gương mẫu, đầu tàu, chịu khó học tập văn hóa, học tập kỹ thuật, nói đi đôi 
với làm. Không được ngại gian khổ. Cấp ủy phải đoàn kết, gắn bó, hăng hái 
làm việc và làm việc thật tốt.  

Khắc ghi lời Bác dặn, phát huy mạnh mẽ truyền thống của quê hương 
cách mạng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng 
tạo, bám sát thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuyên Quang cơ bản trở thành tỉnh 
phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Công tác xây dựng Đảng có 
sự chuyển biến tích cực, toàn diện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai hiệu quả. 
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1. Xác định đúng và trúng các nội dung đột phá, các yêu cầu đặt 
ra trong quá trình thực hiện  

Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo lựa chọn nội dung đột phá của tập 
thể, việc làm theo của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với việc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề hằng 
năm, toàn khóa, các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi 
tập thể, cá nhân thực hiện đột phá là: Phải sát với nhiệm vụ, sát với thực 
tiễn; tập trung giải quyết các vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm, 
nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở, có kết quả 
cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị, có hiệu ứng lan 
tỏa rộng trong xã hội, cộng đồng. Các tập thể, cá nhân hằng quý và cuối 
năm phải kiểm điểm, đánh giá tại chi bộ về kết quả thực hiện các nội dung 
đột phá, đăng ký làm theo, xác định đây là nội dung cốt lõi của việc thực 
hiện học tập và làm theo Bác. 

Từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn 
nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
là: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”; 
hai năm 2017, 2018 tỉnh lựa chọn nội dung đột phá là: “Đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối 
làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; năm 2019 là: “Phát 
huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”; năm 
2020 là: “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” và 
“Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm 
là cải cách thủ tục hành chính”. 

2. Đổi mới, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện   

Thực hiện lời dạy của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1; “công 
việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”2, “Huấn luyện 
cán bộ là công việc gốc của Đảng”3 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về 
“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xây 
dựng kế hoạch cụ thể hóa, trong đó xác định đổi mới công tác đánh giá cán 
bộ là một nhiệm vụ rất quan trọng.  

__________ 
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 313. 
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Tỉnh đã giao việc đột phá, việc đổi mới, nhất là việc khó cho cán bộ lãnh 
đạo, quản lý thực hiện và xác định đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá 
cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ 
thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí 
để đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó, có quy 
định 21 chức danh cán bộ là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện, giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh phải đăng ký và thực hiện việc đột 
phá hoặc đổi mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 63 việc đột phá, đổi mới cho 
38 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đặc biệt là đã thực 
hiện “đặt hàng” công việc với 23 đồng chí (gồm: 14 giám đốc, quyền giám 
đốc sở, 5 bí thư huyện ủy và 4 chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện). Hình thức 
này đã giúp cho việc thực hiện khâu đột phá đã được phân công cụ thể, có 
“đầu mối” trách nhiệm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc 
lớn, việc khó, những điểm nghẽn để bứt phá, phát triển, đem lại hiệu quả 
cao trong giải quyết các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề bức xúc, tồn đọng ở 
địa phương1. 

Để hình thức giao việc đột phá, đổi mới được triển khai thực hiện thống 
nhất, bài bản, đồng bộ, gắn quyền lợi và trách nhiệm của từng tổ chức, cá 
nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 30-QĐ/TU, ngày 
20/5/2020 về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh 
đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Quy định đã mở 
rộng đối tượng áp dụng, không chỉ giới hạn trong phạm vi 21 chức danh như 
đã thực hiện, bao gồm: Người đứng đầu (hoặc được giao quyền người đứng 
đầu) cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt 
trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; người đứng đầu cơ quan 
ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là Tỉnh ủy viên.  

__________ 
1. Một số ví dụ cụ thể: 9/10 vụ việc đơn, thư tồn đọng kéo dài đã được giải quyết, ban 

hành 23 quyết định giải quyết khiếu nại, 28 quyết định giải quyết tố cáo. Những vướng 
mắc, bức xúc về đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; xây dựng nghĩa trang, bãi 
rác thải; xóa bỏ lò gạch thủ công... được đối thoại, đồng thuận chủ trương thực hiện, tạo sự 
thống nhất, ổn định tình hình trên địa bàn, cụ thể: Chấm dứt hoạt động và tháo dỡ toàn bộ 
98 lò sản xuất gạch thủ công trên địa bàn huyện Hàm Yên (đây là việc khó, tồn tại nhiều 
năm); thực hiện hiệu quả giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư xây dựng Khu du lịch Suối 
khoáng Mỹ Lâm và một số dự án, công trình khác.  
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Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện giao việc đột phá, đổi mới, các tập 
thể, cá nhân người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển 
biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, đó là: Quan tâm sát sao trong lãnh đạo, 
quyết liệt, chủ động trong tổ chức thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát; tư duy chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 
dám chịu thử thách và khẳng định được năng lực thực sự của mình, được thể 
hiện bằng những “sản phẩm” công tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực; là 
tấm gương để cán bộ, đảng viên noi theo; tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đối với cơ sở, căn cứ nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, 
các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị để xác định 
nhiệm vụ phù hợp, trọng tâm là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm của cơ quan 
hành chính nhà nước trong giải quyết các nhiệm vụ công; những yêu cầu 
trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở... 

3. Một số kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
gắn với giải quyết các khâu đột phá của Tuyên Quang 

Việc đổi mới, sáng tạo trong phương thức giải quyết các khâu đột phá 
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Tuyên Quang đã đem lại 
nhiều kết quả tích cực, đó là: về chung tay xử lý rác thải, chống rác thải 
nhựa và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 
tục hành chính: 

Một là, về xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. 
Tỉnh phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và 

chống rác thải nhựa”. Một số nội dung trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả, như: Tổ chức thực hiện tốt việc thu gom rác thải tại các hộ 
gia đình, khu dân cư, nơi công cộng để vận chuyển đi xử lý đảm bảo vệ sinh 
môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại và nguy cơ 
ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, bỏ thói 
quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần; khuyến khích xã hội 
hóa trong bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa; các cơ quan, đơn vị nhà 
nước, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang không sử dụng túi nilon khó 
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phân hủy và nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần, cốc nhựa, ống hút 
nhựa tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác, chuyển sang 
dùng các bình nước thể tích lớn hoặc bình thủy tinh, chai, cốc đựng nước bằng 
giấy, tre, thủy tinh... thân thiện với môi trường; tại các chợ, trung tâm thương 
mại, cửa hàng kinh doanh và các hộ gia đình cam kết giảm dần và tiến tới 
không sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần, 
chuyển sang sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường... 

Hoạt động thu gom rác thải được thực hiện thành nền nếp, thường xuyên 
ở các địa phương. Nhiều việc làm thiết thực được triển khai như chương 
trình “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập” tại các trường học trên địa bàn 
huyện Yên Sơn; “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” trên địa bàn thành phố 
Tuyên Quang; “Tuổi trẻ Tuyên Quang nói không với rác thải nhựa”, “Ngày 
thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh” của Tỉnh Đoàn... Các phong trào đã 
góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng... 

Hai là, về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 
thủ tục hành chính. 

Công tác cải cách hành chính được thực hiện toàn diện, quyết liệt, trọng 
tâm là: Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính, 
giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chấp hành các 
quy định của pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tỉnh đã triển khai 
thực hiện xây dựng chính quyền điện tử phiên bản 1.0; thiết lập Hệ thống 
phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung cho tất cả các cơ 
quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tích hợp hệ thống chữ ký số, 
chứng thực chữ ký số trên phần mềm; vận hành và kết nối Cổng dịch vụ 
công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 1.933 dịch vụ công 
trực tuyến; vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ 
công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp... 

Tuyên Quang đã có cách làm cụ thể mang hiệu quả thiết thực trong thực 
hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, như: Xây dựng và triển 
khai thực hiện Phần mềm quản lý chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành 
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chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; xây dựng và triển khai 
Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi 
tuyển, thi nâng ngạch công chức đối với các môn điều kiện; ban hành quy 
định việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành Quyết định phê duyệt Bộ tiêu chí xác 
định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản 
lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 
của các cơ quan, đơn vị được thuận tiện, nhanh chóng, khoa học, tiết kiệm 
chi phí in ấn văn bản, tài liệu, thời gian, đảm bảo công khai, minh bạch, 
khách quan, kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức 
để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công; lập đường 
dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành 
chính, an ninh, trật tự, khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt, sản xuất, kinh 
doanh của người dân và doanh nghiệp... 

Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất 
yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo động lực phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tăng khá nhanh1, thu hút được 
một số doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã xuất 
hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương, 
khen thưởng2. Đó là động lực để Tuyên Quang tiếp tục đổi mới, sáng tạo thực 
hiện ngày càng hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu phát triển của tỉnh, của đất nước trong những năm tiếp theo. 

__________ 
1. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 32 (tăng 16 bậc so với 

năm 2015), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 16 (tăng 33 bậc so với năm 
2015), chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI) xếp thứ 36, chỉ số hài lòng của người dân đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 26. 

2. Có 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 402 lượt tập thể, 
692 lượt cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp biểu 
dương, khen thưởng...  
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ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

TỈNH ỦY VĨNH LONG 

Quán triệt 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” 
và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến 
năm 2021, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, tỉnh Vĩnh Long có một số điểm mới 
như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo 

Trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ 
đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện 
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 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. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào điều kiện cụ thể của ngành, địa 
phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và kế hoạch triển 
khai thực hiện chủ đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên. 

Cuối năm có đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng theo hướng dẫn của Tỉnh ủy. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra Quy định số 
08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, 
Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Chỉ đạo cấp ủy 
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các cấp kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các địa phương, đơn vị xây dựng kế 
hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt về “Những nội dung cơ bản 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên 
đề hằng năm. 

2. Về công tác triển khai quán triệt và tuyên truyền 

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy mời báo cáo viên Trung ương triển khai, quán triệt cho 
cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Các cấp ủy cơ sở đã quan tâm triển 
khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua 5 
năm, toàn tỉnh đã triển khai, quán triệt được 5.796 cuộc, có 185.361 lượt 
đảng viên tham dự, tỷ lệ đảng viên dự học hằng năm đều đạt trên 99%; 
trong đó có 103.843 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 
ngoài đảng tham dự. Tài liệu phục vụ học tập chuyên đề hằng năm được cấp 
ủy các cấp cung cấp đầy đủ cho từng đối tượng dự học. 

Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm, toàn khóa, các tổ chức 
đảng, cán bộ đảng viên đều xây dựng kế hoạch, bản đăng ký học và tập làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đăng ký làm theo Bác 
được đưa vào nội dung họp chi bộ, tạo thành nền nếp, góp phần nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được 
đóng góp một cách chân thành từng nội dung đã đăng ký, qua đó mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức thấy rõ những khuyết điểm của bản thân và 
có hướng khắc phục tốt. Nội dung đăng ký làm theo khá phong phú ở nhiều 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trọng tâm 
là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần phục vụ tốt 
hơn cho Tổ quốc, cho nhân dân, quan tâm giữ vững quốc phòng - an ninh, 
phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, quan tâm xây dựng điện, đường, 
trường học, trạm y tế, bệnh viện, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, xóa 
nghèo bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.  

Việc thực hiện chuyên đề hằng năm tiếp tục góp phần vào kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những chuyển 
biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, 
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trọng dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã 
góp phần giải quyết dứt điểm những nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
vẫn còn tồn đọng thời gian qua. 

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm, tập trung thực hiện, 
nhất là cấp cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại 
chúng thực hiện nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục, khẩu hiệu, 
panô, áp phích về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên 
đề hằng năm. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền có đổi mới về hình thức, 
chọn những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh tuyên truyền trên đài truyền thanh của huyện 
vào thứ bảy hàng tuần, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. 
Tỉnh đã chọn 1 huyện thí điểm mô hình tuyên truyền trên hệ thống loa 
không dây vào ngày thứ tư hằng tuần đạt hiệu quả và nhân rộng ra tất cả 
các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong 5 năm, toàn 
tỉnh tổ chức được 48.913 cuộc tuyên truyền cho 1.310.298 lượt đoàn viên, hội 
viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Qua đó, nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến từ nhận thức, tư tưởng, tình cảm, 
đạo đức đến hành động, tác phong công tác, trong cuộc sống mang lại kết 
quả tích cực trong thực tiễn. 

3. Cách làm mới mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW  

Thứ nhất, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban cụm 
trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Thường trực cấp ủy, ban 
tuyên giáo cấp huyện, bí thư và cán bộ tuyên giáo xã, phường, thị trấn 
trong toàn tỉnh. Việc tổ chức giao ban cụm được chia thành 3 cụm nhằm 
nghe được nhiều ý kiến của địa phương, đơn vị. Qua đó giúp cho Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy nắm chặt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở cơ sở 
trong triển khai tổ chức học tập chuyên đề hằng năm, hình thức tuyên 
truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Nội dung giao ban cụm tập trung vào một số vấn đề sau: 
- Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề hằng năm với phong trào xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết hợp với phong trào Dân vận khéo 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 652

của Ban Dân vận; phong trào nông dân sản xuất giỏi của Hội Nông dân; 
phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

- Việc đăng ký thực hiện những mô hình trong học tập làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề hằng năm có gắn với các 
phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào thi đua sản 
xuất giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 

- Việc thực hiện nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW đã tác động 
tích cực đến sự rèn luyện, gìn giữ phong cách, đạo đức, tư cách của cán bộ, 
đảng viên, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” giúp cho cấp ủy giải 
quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở. 
Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện 
nhiệm vụ, có những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. 

- Công tác kiểm tra, giám sát trong việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cuộc học tập chuyên đề hằng năm về 
số lượng cán bộ đảng viên tham dự các lớp quán triệt, học tập; kiểm tra, 
giám sát nhận thức của cán bộ đảng viên, các tổ chức đảng qua các bài viết 
kế hoạch và đăng ký làm theo. Từ đó uốn nắn, sửa sai trong kế hoạch, đăng 
ký và thực tiễn làm theo. 

Thông qua hình thức giao ban cụm, nhận thức của cơ quan, đơn vị và cá 
nhân về chủ đề học tập hằng năm đã có sự chuyển biến đáng kể, ý thức chấp 
hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
được nâng cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy cao tinh 
thần trách nhiệm trên mọi lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, nhất 
là trong giải quyết các công việc có liên quan đến nhân dân.  

Qua giao ban cụm hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm sát cơ sở và 
có hướng chỉ đạo kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong quá trình 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, như một số đơn vị, địa phương còn lúng túng 
trong triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo viên cơ sở chưa chủ động triển 
khai tại cơ sở, vẫn trông chờ vào báo cáo viên cấp trên; một số đơn vị xây 
dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, kịp thời nhưng nội dung còn sao chép, 
tính đặc thù của địa phương, đơn vị còn hạn chế; một số nơi đăng ký còn 
mang tính hình thức, sao chép lẫn nhau, chưa sâu, sát với vị trí, vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân... 
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Thứ hai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ 
đạo tổ chức Hội thi báo công dâng Bác ở cấp huyện và cấp tỉnh. Hội thi báo 
công dâng Bác là cuộc họp mặt báo cáo kết quả việc học tập và làm theo Bác 
của tập thể và cá nhân. Hội thi được tổ chức cùng với hội nghị gặp mặt biểu 
dương, khen thưởng nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc 
nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức 
chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. 

Thông qua hội thi, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến có 
điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu 
quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng quê hương, đất nước.  

Những tập thể và cá nhân tiêu biểu nhất trong học tập và làm theo Bác 
đã được cấp ủy bình chọn biểu dương, khen thưởng với những việc làm 
thiết thực, cụ thể tạo được sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương để 
dự thi, nội dung thi chính là những câu chuyện, những việc làm có thật 
của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Từ kết quả học tập và làm theo Bác của riêng mình, các 
thí sinh tham dự hội thi thực hiện bằng nhiều hình thức, như: kể chuyện, 
diễn kịch, tập cải lương... Các phần thi đặc biệt thể hiện đậm nét nội dung về 
tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong của người cán bộ, đảng 
viên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp 
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, trong cuộc sống hàng ngày, phát huy tính sáng tạo trong lao động, sản 
xuất, kinh doanh... Đặc biệt, có những phần thi, tiểu phẩm được đầu tư rất 
công phu, hoành tráng, có cổ động trực quan, có sân khấu hóa, nhằm đem lại 
nét riêng cho cuộc thi; hoặc có những câu chuyện rất xúc động được các thí 
sinh kể với tất cả tấm lòng và tâm huyết từ việc học và làm theo Bác. Qua 
đó, thể hiện quyết tâm của các cán bộ, đảng viên, trong thực hiện chức trách 
của lực lượng vũ trang và nhân dân trong việc giữ gìn sự bình yên cho nhân 
dân, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng - văn hóa, xây dựng nông thôn mới, 
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thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt, khó khăn được tiếp tục đến trường... thể hiện nét đẹp nhân 
văn trong tư tưởng của Bác là tình yêu thương con người, tinh thần tương 
thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.  

4. Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các nội dung 
Chỉ thị số 05-CT/TW  

Hầu hết các cơ quan, đơn vị, cá nhân đều lồng ghép việc học tập và làm 
theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần 
làm chuyển biến mạnh mẽ mọi mặt của đời sống xã hội. Đa số cán bộ, đảng 
viên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Quan hệ giữa tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên với nhân dân có sự hài hòa, gắn bó hơn; thái độ, tinh 
thần trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên. Xuất hiện rất nhiều mô 
hình điển hình trong học tập và làm theo Bác1, nhiều điển hình được biểu 
dương, khen thưởng2. 

 Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả các 
mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác từ những năm trước gắn 
với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào thi 
đua sản xuất giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiều mô 
hình hay và hiệu quả. 

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm 
được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Cán bộ, đảng viên và nhân 
dân tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và số lượng. Cấp ủy 
các cấp, cơ quan, đơn vị có chỉ đạo viết bản đăng ký làm theo đúng kế hoạch 
và lộ trình hướng dẫn cấp trên đạt hiệu quả tốt. 

__________ 
1. Như: mô hình “tự soi”, “tự sửa” của Công an tỉnh Vĩnh Long; mô hình “Nhân dân 

đăng ký 3 nội dung học và làm theo Bác (gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình 
chấp hành tốt luật giao thông, gia đình treo ảnh Bác nơi trang nghiêm nhất trong nhà)” 
của huyện Bình Tân; mô hình “Chăm sóc bệnh nhân, sự hài lòng của người bệnh” của 
bác sĩ Nguyễn Mười Hai - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình; mô hình “Chăm 
sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật” của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga và bà Đào Thị 
Biểu (má Sáu Trầu)...  

2. Toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 31.737 tấm gương tiêu biểu (cá nhân: 27.615, tập 
thể: 4.122) xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa 
chọn và quyết tâm thực hiện phù hợp với chuyên đề hằng năm bằng những 
phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đăng ký làm theo 
Bác được đưa vào nội dung họp chi bộ, tạo thành nền nếp, góp phần nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua sự đóng góp của tập thể, mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức thấy rõ những khuyết điểm của bản thân và 
có hướng khắc phục tốt. 

 Việc thực hiện nêu gương theo quy định của Trung ương cũng như của 
Tỉnh ủy đã tác động tích cực đến sự rèn luyện, gìn giữ phong cách, đạo đức, 
tư cách của cán bộ, đảng viên. Đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII giúp cho cấp ủy giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức 
xúc, tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở. 

 Việc thực hiện chuyên đề hằng năm góp phần vào kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những chuyển biến 
tích cực trong tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng 
dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người 
đứng đầu đã góp phần giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc và 
nguyện vọng của nhân dân còn tồn đọng thời gian qua. 

Các tổ chức đảng, cá nhân cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm phù hợp với tình 
hình địa phương, đơn vị và nhiệm vụ của mỗi cá nhân, từ đó tạo động lực 
để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện. Việc gắn học tập và làm theo Bác 
vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng đã góp phần nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đảng và là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên đúng 
thực chất hơn.  
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SỨC LAN TỎA CỦA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC  

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu của 
dân tộc Việt Nam đã 8 lần về thăm, làm việc, động viên nhân dân và Đảng 
bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 02/3/1963, trong buổi nói chuyện với trên 16.000 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, Người cặn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc 
thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”1. 
Lời Bác căn dặn năm xưa và việc triển khai 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” vừa là yêu cầu, nhiệm vụ, vừa là 
niềm vinh dự, tự hào, thể hiện tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc Vĩnh Phúc đối với Bác.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy 
đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã 
nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch cho 
từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và gắn với 
giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội 
nhân dân quan tâm. Việc triển khai học tập và tổ chức làm theo các nội dung 
của Chỉ thị số 05-CT/TW được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.41. 
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1. Lan tỏa từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập, 
nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghiêm túc và kịp thời nội 
dung Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm; ban hành nhiều 
văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ, 
hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên. 

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm có sức 
lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo nghiêm túc từ đội ngũ cán bộ chủ chốt đến cán bộ, đảng viên; 
đưa nội dung các chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm 
vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng; đồng thời, tổ chức cho 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những 
việc làm thiết thực, sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, 
ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh 
giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào cuối năm. 

Qua học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nắm và hiểu ý nghĩa, 
tầm quan trọng của các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị 
quyết, Chỉ thị. Các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các chi bộ, cá nhân cam kết tu 
dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 
số 05-CT/TW. 

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nêu cao tinh 
thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc 
phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương đã tạo được sự 
chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần ngăn 
chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
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trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các 
phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc 
cải cách thủ tục hành chính, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, xây dựng cống rãnh thoát nước ở khu dân cư, phong trào giúp nhau 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ 
an ninh trật tự... góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ 
các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực lan tỏa nội dung, hiệu 
quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  

Công tác thông tin tuyên truyền được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền được 
triển khai sâu rộng trong nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia 
giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hằng năm trong các 
buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các 
buổi nói chuyện thời sự; tuyên truyền thông qua việc tổ chức diễn đàn giao 
lưu, phổ biến kinh nghiệm, tư liệu hóa để nhân rộng các kinh nghiệm, mô 
hình, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và cấp phát nhiều tài liệu, tư liệu, 
các video tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 
cách làm hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo Bác phù hợp với 
từng đối tượng1. 
__________ 

1. Phát hành hơn 25.000 tài liệu chuyên đề tới các chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội 
ở cơ sở; 5.000 cuốn sách Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; hơn 40 số Bản tin sinh hoạt chi bộ phục vụ cho sinh hoạt chi 
bộ hằng tháng, liên tục đưa tin, bài tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW, gương người tốt, việc tốt; phối hợp sản xuất, phát sóng chuyên mục “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tối ngày 19 hằng tháng, giới thiệu 
trên 50 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Công ty cổ phần Truyền 
thông và Xử lý dữ liệu (Apromedia) xây dựng 25 video, clip là những tiểu phẩm ngắn, phản 
ánh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc. 
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Các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tích cực tuyên truyền những kết 
quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5) hằng năm, nhất là tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và kỷ niệm 50 năm 
Ngày mất của Người1. Nhiều bài viết phân tích có chiều sâu, chất lượng tốt 
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; những gương người tốt, việc tốt, điển hình 
tiêu biểu, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả ở các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội.  

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi thi tìm hiểu 
“Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân. Cuộc thi đã nhận được 23.848 bài dự thi từ của các huyện, thành 
phố, ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Nhiều bài viết đã thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm cá nhân, đề ra nhiều giải pháp phù hợp để phấn đấu, tu dưỡng, 
rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhiều bài viết xúc động, phản ánh 
những tấm gương người tốt, việc tốt hoặc một tập thể tiêu biểu trong học tập 
và làm theo Bác. Cuộc thi đã thu hút, lôi cuốn nhiều thành phần, lứa tuổi 
tham gia, từ các cháu thiến niên, đến người cao tuổi... 

3. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cao được 
xây dựng và nhân rộng 

Các địa phương, đơn vị đã kết hợp sáng tạo giữa thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, mang lại hiệu quả 
thiết thực, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu 
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, 
đem lại nhiều kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Trong 5 năm (2014 - 
2019), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động xây mới và sửa chữa 1.177 
ngôi nhà, với tổng kinh phí 44.441 triệu đồng; vận động góp Quỹ “Vì người 

__________ 
1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sản xuất và phát sóng hơn 1.000 tin, 

312 phóng sự, 125 chuyên mục trên sóng truyền hình; 873 tin, 210 phóng sự, 104 chuyên mục 
trên sóng phát thanh; Báo Vĩnh Phúc đã đăng hơn 1.600 tin, bài, ảnh tuyên truyền. Tạp chí 
Văn nghệ Vĩnh Phúc và các ấn phẩm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đăng tải nhiều bài về 
Bác Hồ và việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
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nghèo” với tổng kinh phí 44.503 triệu đồng...; nhiều mô hình được xây dựng 
và nhân rộng đã đóng góp thiết thực vào tình hình phát triển mọi mặt của 
địa phương1... Những gương điển hình hết lòng vì cộng đồng như cụ Vũ Thị 
Lật (80 tuổi, ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường) ủng hộ cho Quỹ khuyến học 
tỉnh 5 tỉ đồng; những tấm gương hiến đất, hiến tài sản, làm đường giao 
thông nông thôn (ở Lập Thạch, Tam Dương)...; những y sĩ, bác sĩ trên mặt 
trận phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19; 
những gương vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập (ở Vĩnh 
Yên, Yên Lạc, Vĩnh Tường...); những vận động viên say mê luyện tập, thi 
đấu đạt thành tích cao trong thể thao (ở Bình Xuyên); những cán bộ, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang trên mặt trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và 
nhiều tấm gương làm công tác thiện nguyện, chung tay đóng góp với cộng 
đồng xã hội, ủng hộ gạo, tiền cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và còn 
rất nhiều mô hình, điển hình, tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội đã minh chứng cho sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trong học 
tập và làm theo Bác Hồ. 

Những kết quả đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, là nền tảng, động lực để Vĩnh 
Phúc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. 

__________ 
1. Mô hình hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh 

Phúc của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 22 học sinh và 1 học sinh khuyết tật. 
Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” của Đảng bộ thành phố Phúc Yên tổ chức vệ sinh môi 
trường vào ngày chủ nhật cuối tháng (trên 30 lượt buổi ra quân, khoảng 10 nghìn lượt người 
tham gia), vệ sinh, thu gom hàng trăm mét khối rác thải về nơi tập kết. Mô hình “Ca tuần 
tra thanh niên làm theo lời Bác” của Đảng bộ Công an tỉnh, Liên chi đoàn Phòng Cảnh sát 
cơ động tham gia tuần tra khép kín địa bàn 24/24h (tuần tra 3.149 ca, phát hiện 192 vụ, 
việc vi phạm, bắt giữ 258 đối tượng bàn giao cho các đơn vị chức năng). Mô hình “Hợp tác xã 
may mặc” của người khuyết tật xã Tuân Chính (huyện Vĩnh Tường) tạo việc làm thường 
xuyên cho 30 người khuyết tật với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, dạy nghề may cho 57 
người khuyết tật các xã lân cận; giới thiệu việc làm cho 163 người. Mô hình “Đường hoa phụ 
nữ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Tường (57 đoạn đường hoa, tổng chiều dài 12 km). 
Mô hình chăm sóc mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; Mô hình đoạn đường thanh niên tự 
quản về trật tự đô thị của Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên. Mô hình xây dựng quỹ nghĩa tình 
đồng đội giúp hội viên cựu chiến binh nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở của Hội cựu 
chiến binh các cấp huyện Lập Thạch, đã giúp đỡ 20 cựu chiến binh làm mới, 12 cựu chiến 
binh sửa nhà. 
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TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG,  
NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,  

GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TẬP  
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TỈNH ỦY YÊN BÁI 

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn là một trong ba nội dung đột phá thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo bài bản, sát sao, quyết liệt.  

Xuất phát từ thực tiễn tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trong 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh thông qua xây dựng mô hình, điển 
hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác tuy đã đạt kết quả tích cực 
nhưng còn hạn chế so với yêu cầu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan giúp 
việc cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã xác định những nguyên 
nhân và hạn chế trong việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến chưa đạt 
yêu cầu là do: (1) Chưa có kế hoạch chỉ đạo chuyên đề của Tỉnh ủy nên 
không ít cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, chỉ đạo không cụ thể, thậm chí chưa 
thực sự vào cuộc; (2) Chưa có tiêu chí xây dựng, đánh giá cụ thể nên tuyên 
truyền, triển khai, xét công nhận có khó khăn; (3) Không yêu cầu tập thể, cá 
nhân đăng ký nên tính chủ động trong bồi dưỡng điển hình còn hạn chế; 
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc theo dõi, giúp đỡ, 
động viên tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện còn hạn chế. Chính vì vậy, 
tình trạng “gặt lúa trời” khi xét, công nhận, khen thưởng điển hình tiên tiến 
trong học tập, làm theo Bác dựa trên gương người tốt, việc tốt được phát 
hiện qua thực tiễn là chủ yếu. 
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Trước thực tế nêu trên, với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 
việc xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng kịp thời mô hình, điển 
hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác để tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần 
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị là một khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của tỉnh 
Yên Bái. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế 
hoạch chuyên đề; xác định rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, tiêu chí xây dựng; 
quy định rõ định kỳ sơ kết, tổng kết, xét tuyên dương khen thưởng... 

1. Xây dựng tiêu chí phải đạt được đối với các tập thể, cá nhân, 
mô hình điển hình 

Các tiêu chí xây dựng và công nhận đã đưa vào kế hoạch của Tỉnh ủy, 
trong đó có các tiêu chí chung đối với tập thể và cá nhân, đồng thời cũng 
định hướng các tiêu chí cụ thể đối với từng đối tượng cụ thể.  

Về tiêu chí chung, đối với tập thể, phải đạt được 4 tiêu chí sau: (1) Triển 
khai nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, việc xây 
dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đưa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế 
hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hằng năm và nội dung sinh hoạt chi bộ, 
cơ quan, đơn vị; (2) Tạo sự chuyển biến rõ nét, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị; có nhiều gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt trách nhiệm 
nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; (3) Xây dựng và triển khai 
thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện những quy 
định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII. Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị không có cá nhân suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm phải thi hành kỷ luật; (4) Đạt 
danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh trở lên. 

Đối với cá nhân,đã lượng hóa các tiêu chí là: (1) Có phẩm chất chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, thực sự gương mẫu, đi đầu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, 



Phần thứ hai: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH...  663

đơn vị. (2) Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn 
luyện tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; tâm huyết, sáng tạo trong công tác, học tập, chiến đấu; tích cực, 
hiệu quả trong lao động sản xuất, kinh doanh; có nhiều cống hiến, đóng 
góp cho việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ sở. (3) Nếu là 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ phải đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch cá nhân học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Nếu 
là đảng viên phải được công nhận là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ”. Nếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, học tập phải 
được cơ sở suy tôn hoặc được phát hiện thông qua các phong trào thi đua, 
các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Chủ động xây dựng các mô hình tập thể, các nhóm cá nhân 
điển hình tiên tiến để bảo đảm tính toàn diện 

Đối với tập thể, các mô hình trên 10 lĩnh vực là: mô hình tổ chức đảng 
điển hình tiên tiến; mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây 
dựng nông thôn mới; mô hình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa 
đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; mô hình điển hình tiên tiến trong sản 
xuất - kinh doanh; mô hình điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình điển 
hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; mô hình điển hình tiên tiến 
trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; mô hình điển hình tiên tiến 
trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; mô hình tổ chức hội, đoàn 
thể điển hình tiên tiến; mô hình cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến. Mỗi mô 
hình đều có các tiêu chí cụ thể riêng. 

Xây dựng các cá nhân điển hình trên ba nhóm là: Cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức 
chính trị - xã hội, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; người lao động trong các 
doanh nghiệp, thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên 
trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 
người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo. 
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Có thể khẳng định, đây là bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh, đưa việc này trở thành 
nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xác định rõ lộ 
trình triển khai, sơ kết đánh giá, xét công nhận, tuyên dương khen thưởng 
và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đề cao vai trò, trách nhiệm của 
mỗi cấp ủy trong tổ chức thực hiện ở các địa phương, cơ sở và vai trò tham 
mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của ban tuyên giáo các cấp. 

Thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong 
toàn tỉnh đã khẩn trương khảo sát, lựa chọn việc xây dựng mô hình, điển 
hình của cấp mình, đăng ký với cấp ủy cấp trên; căn cứ vào các tiêu chí đối 
với tập thể, cá nhân điển hình trong kế hoạch của Tỉnh ủy để xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện, phân công cán bộ cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ 
đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để các mô hình, điển hình phấn đấu thực hiện tốt 
các tiêu chí đã đăng ký.  

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập 
và làm theo Bác được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2016 - 2018): 
hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, khảo sát lựa chọn, đăng ký, triển khai 
thực hiện; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu, tuyên dương khen 
thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu. Giai đoạn 2 (2018 - 
2020): tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, rút kinh nghiệm, 
nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; tổ chức đánh giá, tuyên dương, 
khen thưởng. 

3. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, có sự quan tâm chỉ 
đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ giữa các ngành, hội, đoàn thể trong công tác xây dựng, nhân 
rộng mô hình, điển hình tiên tiến.Trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều đơn vị có 
cách làm sáng tạo1. Ngoài mô hình theo định hướng của tỉnh, nhiều đơn vị 

__________ 
1. Như: Thành ủy Yên Bái, Huyện ủy Trạm Tấu, Huyện ủy Lục Yên... đã tổ chức hội nghị 

tọa đàm, trao đổi, giao lưu với các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên 
tiến, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ cơ sở, để bàn cách thức triển khai, thực hiện. 
Huyện ủy Mù Cang Chải ban hành nghị quyết phân công các đồng chí cấp ủy chỉ đạo, hướng 
dẫn cơ sở triển khai thực hiện mô hình đã đăng ký. 
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đã vận dụng sáng tạo, lựa chọn xây dựng thêm các mô hình phù hợp với đặc 
điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị1. 

4. Công tác thi đua, biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 
được tỉnh Yên Bái quan tâm, chú trọng.  

Tính đến thời điểm năm 2020, toàn tỉnh đã có 1.908 tập thể và 2.086 cá 
nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 - 2020, 
tăng thêm 401 tập thể, 725 cá nhân so với giai đoạn trước. Đó đều là những 
mô hình điển hình tiên tiến ở hầu hết các lĩnh vực, có thành tích nổi bật, rõ 
nét, biểu hiện sinh động kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh2. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Trung ương ghi 
nhận và đánh giá cao3. 

5. Chú trọng chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về mô hình, 
điển hình, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 61 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái; nhằm tuyên 
truyền sâu rộng và biểu dương, ghi nhận kịp thời những mô hình, điển hình 
tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019; tạo động lực đẩy mạnh 
việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập 

__________ 
1. Mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh; 

mô hình dòng họ khuyến học, mô hình không sinh con thứ ba trở lên, không tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết thống ở các thôn, bản vùng cao huyện Mù Cang Chải; mô hình thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở một số huyện vùng thấp... 

2 Trong đó, đã có 318 điển hình tiên tiến (117 tập thể và 201 cá nhân) đã được các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tuyên dương, khen thưởng; cấp tỉnh xét 
tuyên dương, khen thưởng 75 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2020). 

3. Đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành, huyện Trấn Yên - Một trong 
những người được vinh danh tại triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý do Ban 
Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ 
niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thầy giáo Tống Văn Thành, cô giáo 
Nguyễn Thị Linh, những người thầy, cô hết lòng vì học sinh, với nhiều sáng kiến trong 
giảng dạy, dẫn dắt học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi sáng tạo kỹ thuật 
trong nước, quốc tế. Những chiến sĩ công an ở vùng cao đặc biệt khó khăn với sức sống bền 
bỉ, mãnh liệt, hết lòng vì bình yên cuộc sống. Anh Hoàng Duy Võ, người công nhân lao động 
giỏi, sáng kiến hay. Những cán bộ, đảng viên tận tụy nơi vùng cao xa xôi như Bí thư Chi bộ 
Giàng A Phử (thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn)...  
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và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi 
đua yêu nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành về tổ chức Hội thi cấp 
tỉnh “Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình, điển hình 
tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
giai đoạn 2016 - 2019”1. Bên cạnh những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, 
tình cảm của Bác với đồng bào các dân tộc, còn là những câu chuyện kể về 
các gương người tốt, việc tốt trong thực tế đời sống hằng ngày ở địa phương. 
Các mô hình, điển hình tiên tiến được chọn kể từ hàng nghìn tập thể, cá 
nhân đăng ký xây dựng trở thành mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập 
và làm theo Bác trong toàn tỉnh.  

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã chú 
trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 
tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt 
kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong 
toàn Đảng bộ. Qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tích cực, chủ động 
tham mưu; các cấp ủy cần thực sự vào cuộc thì công tác này sẽ đem lại 
hiệu quả thiết thực, tránh được bệnh hình thức, thành tích. Quá trình chỉ 
đạo phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm, 
động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc trong 
công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

__________ 
1. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 138 hội thi cấp cơ sở, cấp trên cơ sở với 873 lượt thí 

sinh dự thi, qua đó lựa chọn được 18 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 13 đảng bộ trực thuộc 
tỉnh, 4 đoàn thể chính trị - xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội thi cấp tỉnh. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP 
 VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TRONG THỜI GIAN TỚI 

PGS.TS. VŨ VĂN PHÚC* 

1. Nhiệm kỳ Đại hội XII, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng cả trong Đảng và 
trong toàn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, ý thức rèn 
luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ thị 
số 05-CT/TW khẳng định: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ 
cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Và cũng trong nhiệm kỳ XII, 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị 
quyết, chỉ thị, quy định về công tác cán bộ và về cán bộ như: Nghị quyết 
Trung ương 4 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, đã nhận diện 27 biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

__________ 
* Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Trưởng 

ban Tuyên giáo Trung ương. 
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trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về 
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; 
đặc biệt là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 
trong đó, quy định chỉ rõ 8 nội dung các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy 
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi 
đầu trong thực hiện; phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống; 
đồng thời, yêu cầu cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu... 

Mặc dù hệ thống văn bản quy định tương đối đầy đủ, chặt chẽ, sự vào cuộc 
quyết liệt của hệ thống chính trị các cấp và sự tham gia tích cực của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân, song việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối 
sống có lĩnh vực, địa bàn vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, như: 
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp chưa thường xuyên, chưa thành nền 
nếp; một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cán bộ cao cấp, nói 
không đi đôi với làm, không tuân thủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 
Đảng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, 
lợi ích nhóm, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, chưa nêu cao ý thức và trách 
nhiệm trước nhân dân... Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn diễn 
biến phức tạp, tinh vi. Tự phê bình và phê bình có cấp, có nơi còn hình thức. 
Việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương ở một bộ phận cán bộ lãnh 
đạo chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, thậm chí có những cán bộ cao 
cấp không nêu gương đã làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước dẫn đến phải kỷ luật đảng, thậm chí bị xử lý hình sự1.  

Trong nhiều nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, có nguyên nhân chủ 
yếu là từ chủ nghĩa cá nhân - cái gốc của mọi vấn đề suy thoái về tư tưởng 
__________ 

1. Qua các vụ án tham nhũng lớn gây bức xúc trong nhân dân, gần 100 cán bộ diện 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật và bị truy tố trước pháp luật, trong 
đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Ủy viên Bộ 
Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng trong Quân đội, Công an... 
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chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ - là việc chưa thực sự hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa thực sự nêu gương, làm không đi đôi với nói, làm 
ít nói nhiều; kiểm soát quyền lực chưa thực sự hiệu quả; nạn chạy chức, chạy 
quyền diễn biến tinh vi, phức tạp; có nơi, có chỗ người đứng đầu chưa phát huy 
hết trách nhiệm, chưa gương mẫu, còn né tránh, thiếu quyết liệt trong tổ chức 
thực hiện, còn bị lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm, cánh hẩu chi 
phối, cơ hội chủ nghĩa, lo giữ ghế, vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách... dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. 

Đó chính là những thách thức lớn, những vấn đề đặt ra cho việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; 
là bài toán phải tập trung tìm lời giải để việc học tập và làm theo Bác đem 
lại hiệu quả thực chất nhất bởi như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời 
từng nhiều lần nhắc nhở: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “muôn việc 
thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”2. 

2. Định hướng và các giải pháp triển khai việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại 
hội XIII của Đảng  

Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định bối cảnh 
mới đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, khó lường, hơn bao giờ hết, Đảng ta phải 
thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức, là văn minh như Bác Hồ 
mong muốn.  

Một trong những giải pháp cấp bách lúc này là phải “học thật” và “làm 
thật” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phải nâng lên một 
tầm cao mới với quyết tâm chính trị cao, không chỉ yêu cầu về tự giác mà còn 
phải có quy định bắt buộc với chế tài đủ mạnh đối với cán bộ cao cấp.  

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng 
vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
cao cấp phải thực sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, 
hiểu dân, học dân, nghe dân làm cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân 
thực sự mật thiết, máu thịt; xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 280. 
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như Bác Hồ căn dặn; củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân 
dân đối với Đảng, đối với Nhà nước, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa.  

- Thực hiện có hiệu quả, làm tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 
thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng; thực hành dân chủ 
gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; kết hợp giữa giữ vững 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng với thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước. 
Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài 
sản; việc thực hiện lời hứa... của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, 
nhất là cán bộ cao cấp, người đứng đầu. 

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí 
với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. 
Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý 
nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí và bao che, dung 
túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại 
lệ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân; 
thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh 
tế, hình sự trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gắn 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực; có cơ chế bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; 
đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao hiệu quả thu hồi tài 
sản tham nhũng. Kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu 
hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu 
quả tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khi có tham nhũng, tiêu cực thì xử lý rất 
nghiêm minh, đủ mạnh để cán bộ có chức, có quyền không thể tham nhũng, 
không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng... 

Đồng thời, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: 
Một là, có quy định chặt chẽ, chế tài nghiêm minh để buộc cán bộ cấp cao 

và cao cấp phải tự giác thực hiện theo những cam kết chặt chẽ với tính 
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pháp lý cao, nghiêm ngặt nhằm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi bằng được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo những 
tiêu chí cụ thể. 

Hai là, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, nhất là cán bộ cao 
cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kiểm tra sát sao 
việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 

Ba là, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ có chức vụ càng 
cao càng phải nêu gương, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh 
những người chỉ nói, mà không làm hoặc nói nhiều làm ít, các trường hợp vi 
phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng. 

Bốn là, có cơ chế chặt chẽ và thực hiện cho bằng được việc thu hút, trọng 
dụng người có đức, có tài thực sự vì dân, vì nước,... Có cơ chế, chính sách tạo 
môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy, tạo động lực cho cán bộ phấn 
đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc và có cơ chế khuyến khích và bảo vệ 
những cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời loại bỏ bằng được cán bộ theo kiểu 
“tiền tệ, quan hệ, hậu duệ”... nhưng cũng không để sót những cán bộ thực sự 
có đức, có tài.  

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người 
đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Không để 
lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có 
biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh 
đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở. Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Sáu là, kiểm soát thực sự chặt chẽ quyền lực để người có chức vụ không 
lợi dụng, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn mà nhân dân giao cho họ, ủy 
quyền cho họ mưu cầu cho lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm của 
họ, mà buộc họ phải hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; 
kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là 
đối với người đứng đầu. 
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MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

PGS.TS. NGÔ VĂN THẠO* 

1. Sự cần thiết tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh  

Đến nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021 - 2025), chúng ta đã trải qua bốn kỳ 
Đại hội tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong Đảng và xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử Đảng và cách 
mạng Việt Nam thì việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt đầu từ rất 
sớm, ngay trong quá trình vận động thành lập Đảng. 

Từ năm 1925, lớp cán bộ cách mạng đầu tiên của Đảng đã nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Các 
bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện của Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên tại Quảng Châu, Trung Quốc, tập trung trong 
cuốn Đường cách mệnh xuất bản năm 1927, đã theo các thanh niên yêu nước 
vào công nhân, nông dân, trí thức qua phong trào “vô sản hóa”. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh được vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, hình thành 
nên các tổ chức cộng sản đầu tiên, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam năm 1930. Sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đường lối cách mạng 
giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh đã tạo nên các cao trào cách mạng 
trong giai đoạn 1930 - 1945, dẫn tới thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. Khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền là việc học tập tư tưởng, 

__________ 
* Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương. 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm Sửa đổi 
lối làm việc xuất bản tháng 10/1947. Từ năm 1969, sau khi lãnh tụ Hồ Chí Minh 
qua đời, trong cả nước đã có một phong trào cách mạng rộng lớn học tập và làm 
theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, 
lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trong chống Mỹ, cứu 
nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thực tiễn lịch sử đã chỉ 
ra rằng, lúc nào chúng ta thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn, thực chất thì chúng ta thành 
công. Còn khi nào do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng ta 
không làm đúng được theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì cách 
mạng gặp nhiều khó khăn, thậm chí thất bại.  

Bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, từ nhận thức đến thực tiễn, 
chúng ta ngày càng thấy rõ hơn bản chất và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong cách mạng Việt Nam. Sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của Đảng tại Đại hội VII và kết quả nghiên cứu, làm rõ hơn nội dung 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong các chương trình nghiên cứu khoa học cấp quốc 
gia về tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 1991 - 2000, đã cho phép chúng ta tổ 
chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một 
cách bài bản, bắt đầu từ Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư 
về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn mới. Trong gần 20 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo 
tập trung thống nhất về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, góp phần vận dụng ngày càng tốt hơn tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn 
có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Những kết quả đạt được 
giúp chúng ta tin tưởng vững chắc hơn và quyết tâm đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục và lâu dài. 

Bối cảnh quốc tế và trong nước giai đoạn hiện nay đặt ra yêu cầu và điều 
kiện để chúng ta vận dụng đầy đủ, sáng tạo hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Từ năm 1991, trong bối cảnh quốc tế sau Chiến tranh lạnh, nước ta không 
còn phụ thuộc vào viện trợ hay những cam kết đồng minh như trước đây. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 676

Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc phải xuất phát từ độc lập dân tộc, lợi ích 
quốc gia, lấy độc lập dân tộc, lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng để quyết định 
chính sách đối nội và đối ngoại. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Tự 
do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi 
muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”1 từ những năm 20 của thế kỷ XX, 
đến các mục tiêu: “dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc” năm 1945 
trong quốc hiệu Việt Nam; “độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường” 
năm 1951 trong Văn kiện Đại hội II của Đảng; và “hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ, giàu mạnh” năm 1965 trong Di chúc của Người sẽ dẫn dắt 
chúng ta xây dựng thành công xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” trong những năm tới. 

Về tình hình trong nước, cần nói về những thách thức đối với sự phát 
triển của đất nước trong giai đoạn mới. Từ bài học rút ra qua 35 năm đổi 
mới, cũng như thành công bước đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19 
gần đây là minh chứng khẳng định vai trò của sức mạnh đoàn kết toàn dân 
tộc, của sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để vượt qua thách 
thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển. Dựa vào dân, khơi dậy sức mạnh của 
nhân dân là nguồn lực to lớn để vượt qua nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập 
trung bình” cũng như phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống trong Đảng và xã hội một cách hiệu quả hơn. Thực hiện những chỉ 
dạy của Hồ Chí Minh về phát huy chủ nghĩa dân tộc (chủ nghĩa yêu nước 
chân chính và tinh thần dân tộc), dựa vào dân sẽ giúp chúng ta vượt qua 
những khó khăn, thách thức trong giai đoạn phát triển mới. 

2. Về bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua   

Một là, bài học về nhận thức. Cần có sự thống nhất cao trong nhận thức 
của toàn Đảng, toàn dân, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến mỗi cán bộ, đảng 
viên và người dân về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Cần nhận thức sâu sắc và quán triệt trong toàn Đảng và xã hội tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, là cơ sở lý luận 

__________ 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của 

Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.1, tr.86. 
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xuất phát để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh là những giá trị đạo đức kết tinh từ những giá trị đạo đức tốt 
đẹp nhất của dân tộc, của văn hóa nhân loại, của đạo đức cộng sản chân 
chính; là tấm gương mẫu mực trong thực hành đạo đức. Trên cơ sở nhận 
thức đó để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đạt hiệu quả sâu rộng hơn. 

Xây dựng nhận thức đúng đắn về tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư 
tưởng của cách mạng Việt Nam, là cơ sở lý luận trong hoạch định đường lối 
phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ góp 
phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội một cách thiết thực và hiệu quả hơn. 

Hai là, bài học về xác định đúng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp cách mạng, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Trong thực hiện các chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đã thu hút được sự tham gia của cán bộ, đảng viên 
và xã hội, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. Chỉ thị số 23-CT/TW tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực sự lấy tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng trong bối cảnh tình hình quốc tế 
đã có thay đổi cơ bản. Từ nhận thức mới của Đảng ta, xác định tư tưởng Hồ 
Chí Minh là nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, để triển khai học 
tập sâu trong Đảng và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nên Chỉ thị đã 
nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Lần đầu tiên, cán bộ, đảng viên và nhân 
dân được học tập khá đầy đủ, toàn diện về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp đến 
là Chỉ thị số 06-CT/TW về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với các nguyên nhân chủ quan, sự tồn tại của 
thể chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là nguyên nhân dẫn đến suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, đặt ra 
yêu cầu tổ chức cuộc vận động này. Cuộc vận động đã được cán bộ, đảng 
viên, các tầng lớp nhân dân đón nhận. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành cuộc 
vận động lớn trong xã hội. Đến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bổ sung thêm 
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nội hàm học tập “phong cách”, đồng thời mục tiêu hướng tới không chỉ dừng 
lại ở cuộc vận động mà phải đẩy mạnh học tập, làm theo, đóng góp ngày 
càng thực chất trong giải quyết nhiệm vụ chính trị, các vấn đề bức xúc, nổi 
cộm, nhất là công tác xây dựng Đảng. 

Ba là, bài học trong tổ chức thực hiện. Thực sự quán triệt tư tưởng 
Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, làm 
trước. Xây dựng quy chế để cán bộ càng cao càng phải gương mẫu học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bốn là, bài học về phương pháp tiến hành. Phải thực hiện nghiêm những 
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “xây đi đôi với chống”, gắn kết đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (xây) 
với kiên quyết chống các mặt phản diện, như tham nhũng, tiêu cực, suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội. 

Đây có thể coi là bài học thành công ở mức độ nhất định trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW những năm qua. Chỉ thị số 05-CT/TW mở rộng phạm 
vi học tập và làm theo Bác cả về tư tưởng, đạo đức và phong cách, đưa việc 
học tập thành công việc thường xuyên, gắn với công tác xây dựng Đảng, với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Ngay sau Đại hội XII, 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã gắn chặt với công tác xây dựng Đảng 
trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ ý chí, quyết tâm, 
kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, làm trước của 
người đứng đầu với sự ủng hộ của dư luận xã hội, việc phòng, chống tham 
nhũng đã thu được những kết quả quan trọng, làm chỗ dựa, khích lệ việc đẩy 
mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Quy định số 08-QĐi/TW 
của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã khẳng định những giá trị đạo đức, văn 
hóa cao quý theo tư tưởng Hồ Chí Minh và công khai lên án, chống những hành 
vi vi phạm văn hóa, vi phạm đạo đức trong Đảng và xã hội. Nhân dân tin tưởng 
hơn không chỉ vào quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, mà còn 
đặt hy vọng vào quyết tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Năm là, bài học gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh với xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, tạo 
động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. 
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Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về văn hóa rất sâu sắc 
và toàn diện. Tư tưởng “văn hóa soi đường quốc dân đi” của Hồ Chí Minh đã 
khẳng định rất rõ về vai trò to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của đất 
nước, dân tộc. Trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức, ngày càng dựa vào 
sức mạnh trí tuệ, văn hóa hiểu theo nghĩa rộng là một động lực rất quan 
trọng, nếu không nói là quan trọng nhất của sự phát triển. Trong giai đoạn 
cách mạng mới, với yêu cầu và điều kiện phát triển mới, cần thiết phải đi 
sâu hơn về lĩnh vực văn hóa (theo nghĩa rộng) trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Một số đề xuất, kiến nghị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng      

Một là, về nhận thức, cần quán triệt kỹ trong toàn Đảng về vai trò của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn hiện nay. Với sự phân tích ở phần trên cho thấy nhận thức đầy đủ của 
Đảng, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về vai trò của tư tưởng 
Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, kiên định mục tiêu xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh là cơ sở 
tồn tại và triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy sức mạnh của toàn 
dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là yêu cầu và điều kiện 
phát triển của đất nước hiện nay.  

Ban Tuyên giáo Trung ương cần xây dựng một chuyên đề riêng về 
“Vai trò và sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu 
quả trong Đảng, hệ thống chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong nhân 
dân, cùng với triển khai các chuyên đề nội dung học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Các cơ 
quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò và sự cần thiết 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn hiện nay. 
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Hai là, về nội dung, cần xác định trọng tâm là “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và phát huy ý chí, khát 
vọng phát triển của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển”. Theo nội dung này, cần xây 
dựng các chuyên đề tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hằng năm, như: 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, xây dựng 
một nước Việt Nam hạnh phúc, phồn vinh; Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa dân tộc, phát 
huy vai trò của văn hóa, động lực tinh thần to lớn của sự phát triển trong 
giai đoạn mới; Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí, khát vọng 
phát triển toàn dân tộc, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển...  

Ba là, về phương thức triển khai, cần gắn nội dung học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời có sự chỉ đạo về 
thực hiện, kiểm tra, đôn đốc riêng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 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, để tránh việc hòa tan nội dung tổ chức học tập và làm theo 
Bác vào các hoạt động chuyên môn.  

Nghiên cứu bài học kinh nghiệm về tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi 
về tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh để tạo nên các hình thức sinh hoạt phong phú trong Đảng 
và xã hội, góp phần vào thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng và hiệu quả hơn. Để thực hiện, cần tổ 
chức kiểm tra, sơ kết hằng năm, 3 năm, 5 năm; có thông báo kết luận của 
Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị của 
từng ngành, địa phương. Tăng cường hoạt động giao ban, trao đổi kinh 
nghiệm để tạo không khí sôi nổi trong học tập và làm theo Bác. 

Bốn là, gắn bó chặt chẽ hơn nữa việc tổ chức học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác chống tham 
nhũng, tiêu cực trong Đảng và xã hội. Ban Bí thư có hướng dẫn nội dung, 
quy trình đánh giá cán bộ, bao gồm đánh giá về tinh thần, thái độ, kết quả 
học tập của mỗi cá nhân. Chấn chỉnh lại công tác thông tin, tuyên truyền 
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trên hệ thống thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền về các việc làm 
tốt, gương điển hình tiên tiến trong đời thường, phản ánh đúng đắn hơn thực 
trạng và sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.  

Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu và tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, phát triển xã hội, tập trung sự chỉ đạo 
và tăng nguồn lực cho sự phát triển văn hóa, xã hội, môi trường. Khai thác 
đầy đủ, sâu sắc hơn về văn hóa Hồ Chí Minh, thực hiện tư tưởng vĩ đại của 
Người “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để xây dựng đời sống tinh thần 
tươi đẹp và tiến bộ trong xã hội, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển 
trong giai đoạn mới. 
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HỆ GIÁ TRỊ HỒ CHÍ MINH: NỘI DUNG  
VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG,  

BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY 

PGS.TS.GVCC. TRẦN THỊ MINH TUYẾT* 

Đối với Hồ Chí Minh - con người tự nguyện hiến đời mình cho dân tộc và 
nhân loại, số phận của dân tộc và nhân dân luôn là nỗi suy tư, trăn trở duy 
nhất của Người. Từ việc kế thừa văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại, 
trong quá trình tìm đường và dẫn đường cho dân tộc Việt Nam, hệ giá trị 
Hồ Chí Minh đã từng bước được xác lập. Là biểu trưng cao quý của văn hóa 
Việt Nam, hệ giá trị Hồ Chí Minh và hệ giá trị Việt Nam thống nhất làm một.  

1. Hệ giá trị Hồ Chí Minh: Độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ và 
giàu mạnh 

Nói đến giá trị là nói đến những gì quý giá, có tính nguyên tắc, có ý nghĩa 
sống còn đối với sự tồn tại của con người, tổ chức và dân tộc. Lịch sử đấu 
tranh dựng nước và giữ nước vô cùng gian khổ của dân tộc Việt Nam đã chắt 
lọc, đúc kết hệ giá trị của mình và tư tưởng Hồ Chí Minh đã biểu đạt các giá 
trị cao quý đó.  

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, tận mắt chứng kiến sự 
thất bại của các phong trào đấu tranh giành độc lập của cha anh, với tinh 
thần “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, người thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành quyết ra đi tìm đường cứu nước. Việc tiếp thu tư tưởng tự 
do của văn hóa phương Tây và sự trải nghiệm thực tiễn đã giúp Hồ Chí Minh 
nhận ra: Độc lập, tự do là những giá trị không thể tách rời. Chỉ khi nước 
được độc lập thì người dân mới được hưởng ánh sáng của tự do. Ngược lại, 

__________ 
* Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
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nếu mỗi người dân không được hưởng những quyền tự do chính đáng của 
mình thì nền độc lập đó chỉ là giả tạo, là “bánh vẽ”. Vì thế, Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả 
những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”1. Từ năm 1930, 
Người đã soạn thảo cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo mà 
tư tưởng cốt lõi là Độc lập - Tự do. Tháng 8/1945, trong những điều kiện lịch 
sử thuận lợi, Người đã đúc kết quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt 
Nam bằng câu nói bất hủ: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường 
Sơn cũng phải kiên quyết giành được độc lập”2. Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính 
phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với 
cả thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã 
thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 
tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập 
ấy”3. Giữ vững lời thề thiêng liêng đó, trước âm mưu tái chiếm Việt Nam của 
thực dân Pháp, trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã thay 
mặt dân tộc Việt Nam thể hiện thái độ chính trị dứt khoát và kiên định: 
“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!”4. Thực dân Pháp 
còn chưa rút đi thì đế quốc Mỹ lại tới. Đế quốc Mỹ tưởng rằng có thể dùng bom 
đạn để tiêu diệt ý chí đấu tranh của nhân dân Việt Nam anh hùng. Trước âm 
mưu cuồng bạo là “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá” của đế quốc Mỹ, Hồ Chí 
Minh đã đúc kết lẽ sống của nhân dân Việt Nam và chân lý lớn của thời đại: 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Rõ ràng, Độc lập - Tự do là giá trị hàng 
đầu, quan trọng nhất với Hồ Chí Minh.  

Là nhà nhân văn chủ nghĩa vĩ đại, luôn quan tâm đến số phận của 
nhân dân, đối với Hồ Chí Minh, độc lập, tự do nhất thiết phải gắn với hạnh 
phúc của nhân dân. Chương trình Việt Minh do Hồ Chí Minh chỉ đạo soạn 
thảo và được thông qua vào tháng 10/1941 đã khẳng định: Mặt trận Việt 
Minh “cốt thực hiện hai điều mà toàn thể đồng bào đang mong ước: 1) Làm 
cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. 2) Làm cho dân Việt Nam được sung 

__________ 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ 

Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.1, tr.86.  
2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của 

Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.2, tr.225. 
3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.3, 534. 
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sướng, tự do”1. Sau Cách mạng Tháng Tám, Người tuyên bố: “nếu nước độc 
lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa 
lý gì”2. Lần khác, Người lại nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc 
lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. 
Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi được ăn no, mặc đủ”3. Gắn 
độc lập, tự do với hạnh phúc của nhân dân là điểm khác biệt giữa quan 
niệm về độc lập của các sĩ phu phong kiến và Hồ Chí Minh. Xưa kia, độc 
lập đơn thuần là không bị mất nước; với Hồ Chí Minh, độc lập phải gắn với 
tự do và no cơm, ấm áo, cuộc sống yên bình của nhân dân. Làm cách mạng 
phải dựa vào dân nhưng làm cách mạng để vì dân là tư tưởng nhất quán 
của Hồ Chí Minh. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”4 thể hiện 
sự gắn kết giữa các giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc và tinh thần nhân văn 
triệt để của Hồ Chí Minh, rằng hạnh phúc phải dành cho tất cả mọi người, 
không trừ một ai.  

Trong cuộc đời tranh đấu của mình, Hồ Chí Minh còn rất chú trọng giá 
trị dân chủ - khát vọng chung của cả loài người, đặc biệt là của những người 
bị kìm kẹp bởi chế độ thực dân, phong kiến phản động. Trong định danh tên 
nước sau Cách mạng Tháng Tám: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Độc lập, tự 
do, hạnh phúc”, Hồ Chí Minh đã kết hợp giá trị dân chủ với giá trị độc lập, 
tự do, hạnh phúc để tạo thành hệ giá trị không thể tách rời. Do đó, chống đế 
quốc phải đi đôi với lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời để lập nên thể chế dân 
chủ cộng hòa. Lúc này, dân chủ không chỉ là một kiểu thiết chế nhà nước với 
quyền lực thuộc về nhân dân mà còn là động lực, là “cái chìa khóa vạn năng 
có thể giải quyết mọi khó khăn”5 vì dân chủ mang lại sự hăng hái, sáng kiến 
và tình đoàn kết của đông đảo quần chúng cách mạng, cổ vũ họ tích cực 
tham gia kháng chiến, kiến quốc.  

Trong hệ giá trị Hồ Chí Minh còn hiển thị một giá trị thiết yếu nữa là 
sự giàu mạnh của đất nước, nói chính xác hơn là dân giàu, nước mạnh. 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.7, tr.470. 
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64, 175, 187. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.325. 
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Trước Hồ Chí Minh, do xu hướng “tả” trong phong trào cộng sản quốc tế, ở 
nước này hay nước khác, vào lúc này hay lúc khác, việc đẩy cao vấn đề đấu 
tranh giai cấp đã có lúc dẫn đến sự “kỳ thị” người giàu, thậm chí lên án sự 
làm giàu. Với Hồ Chí Minh, việc làm giàu chính đáng của người dân phải 
được khích lệ vì “dân có giàu thì nước mới mạnh”1 và sự giàu mạnh chính là 
điều kiện, tiền đề đảm bảo nền độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân 
dân. Vì thế, ngay trong những ngày đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, Hồ Chí Minh đã bày tỏ một khát vọng vĩ đại là Việt Nam sẽ trở 
thành một nước giàu mạnh ở mức có thể “sánh vai với các cường quốc năm 
châu”2. Khẳng định vị thế dân tộc là biểu hiện chân xác của tinh thần tự tôn 
và lòng tự hào dân tộc. Việc kết hợp chặt chẽ giá trị độc lập, tự do, hạnh 
phúc, dân chủ với giá trị giàu mạnh đã thể hiện rõ trong ước nguyện cuối 
cùng của Hồ Chí Minh: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, 
toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”3. Như vậy, trong chiều sâu tư 
tưởng của Hồ Chí Minh, độc lập, tự do là tiền đề, điều kiện để dân tộc phát 
triển và đi đến những tầm cao mới.  

Nếu so sánh, đối chiếu hệ giá trị của từng quốc gia, chúng ta nhận thấy: 
Mỗi dân tộc có hệ giá trị khác nhau cho dù các giá trị cụ thể đa phần là 
giống nhau. Cái làm nên sự khác biệt đó chính là giá trị quan, tức sự đánh 
giá vị trí của từng giá trị trong bảng giá trị để đi đến kết luận: Điều gì là 
trọng yếu nhất trong lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của dân tộc đó. Với Việt 
Nam, trải qua bao thăng trầm của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, 
độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ và giàu mạnh đã hiển hiện như các giá 
trị cốt lõi nhất; từng thành tố trong hệ giá trị đó luôn là tiền đề, điều kiện và 
kết quả của nhau. Tinh thần chủ đạo của hệ giá trị Hồ Chí Minh chính là: 
Giải phóng để phát triển và phát triển là vì hạnh phúc con người. Hệ giá trị 
Hồ Chí Minh không chỉ chắt lọc các giá trị “bất biến” trong thực tế dựng 
nước và giữ nước mà còn là lý tưởng thiêng liêng, mục tiêu chiến lược và 
định hướng phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh lịch 
sử. Sự đồng nhất giữa hệ giá trị dân tộc và hệ giá trị Hồ Chí Minh - con người 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.316. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.35. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.614. 
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cả đời “chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh 
phúc của quốc dân”1 đã nói lên sự cao quý của nhân cách Hồ Chí Minh và giá 
trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh.  

2. Ý nghĩa của hệ giá trị Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 

Đối với Hồ Chí Minh, hành động là chỗ đến của tư tưởng nên hệ giá trị 
Hồ Chí Minh - hệ giá trị Việt Nam đã tác động mạnh mẽ đến tiến trình cách 
mạng Việt Nam trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai.  

Thứ nhất, hệ giá trị Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối chiến lược của 
Đảng, mục tiêu bất biến của cách mạng và lẽ sống của nhân dân Việt Nam 
trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc.  

Đánh giá rất cao ý chí độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam nên Hồ Chí Minh 
đã tổng kết: “Nhờ ý chí độc lập và lòng khát khao tự do hơn là nhờ quân 
đông sức mạnh, nước Nam đã thắng”2. Từ sự thấu hiểu sức mạnh của chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đúc kết nên giá trị đầu bảng của 
văn hóa Việt Nam là khát vọng độc lập, tự do. Đảng Cộng sản Việt Nam, với 
tư cách là đội tiền phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt 
Nam, đã đưa giá trị cao quý đó thành đường lối đấu tranh giành độc lập dân 
tộc. Nhờ đó, nhân dân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích lịch sử như: Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thế giới từng ca ngợi sức mạnh con người 
Việt Nam trong chiến tranh: “Ai cũng biết rằng trong thế kỷ XX, chính vật 
chất là sức mạnh của thời đại chúng ta, thời đại có nhiều tên gọi: thời đại 
năng lượng nguyên tử, thời đại phản lực, thời đại điều khiển học, thời đại 
chinh phục vũ trụ, thời đại tin học... Dù là kể đến thiết bị nào thì Mỹ cũng đều 
có và người Việt Nam cũng đều không có. Sức mạnh duy nhất của họ là sức 
mạnh của con người”3. Chính xác hơn, đó là sức mạnh của con người với khát 
vọng độc lập, tự do mãnh liệt. Thắng lợi của ý chí Việt Nam đã mang lại cho 
loài người niềm tin vào sức mạnh của lẽ phải và sự công bằng, cổ vũ con người 
không ngừng đấu tranh cho lý tưởng tự do.  

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.272. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.98. 
3. Dẫn theo Phạm Minh Hạc: Về phát triển con người toàn diện trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.43.  
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Không chỉ làm nên quá khứ hào hùng, hệ giá trị Hồ Chí Minh còn là nền 
tảng cho đường lối an ninh, quốc phòng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Kế 
thừa quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, nhận thức của Đảng về 
mục tiêu giữ vững nền độc lập dân tộc ngày càng được mở rộng. Trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
được thông qua tại Đại hội VII, Đảng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ độc lập dân tộc: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh 
thổ toàn vẹn của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội, quyền làm chủ của nhân dân”1. Đến Đại hội XI, 
việc “giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời”2 đã trở thành nội 
dung mới của công tác bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, cuộc đấu tranh để bảo vệ 
quyền chủ quyền ở Biển Đông của nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ 
ngừng lại.  

Trong thế giới hội nhập, mất bản sắc văn hóa dân tộc cũng chính là mất 
nước nên đến Đại hội XII, nội hàm của công tác bảo vệ Tổ quốc được bổ sung 
thêm nội dung “bảo vệ nền văn hóa dân tộc”3. Như vậy, giá trị độc lập, tự do 
của Hồ Chí Minh luôn là nền tảng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

Thứ hai, hệ giá trị Hồ Chí Minh đã trở thành chiến lược xây dựng đất 
nước dân chủ và giàu mạnh của Đảng và cổ vũ nhân dân Việt Nam trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước. 

Trong lịch sử nhân loại, dân chủ vừa là thể chế nhà nước với sự thừa 
nhận quyền lực thuộc về người dân, vừa là một giá trị xã hội vĩnh hằng mà 
loài người phải đấu tranh gian khổ mới từng bước giành được. Hồ Chí Minh 
luôn coi dân chủ là một đặc tính căn cốt của xã hội tiến bộ, “là của quý báu 
nhất của nhân dân”4, là động lực to lớn của chủ nghĩa xã hội. Thực hiện tư 
tưởng của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 
những nhận thức mới về dân chủ và đã nỗ lực đẩy nhanh quá trình dân 
chủ hóa đất nước về mọi mặt. Bằng chứng là dân chủ đã trở thành một nội 
dung căn cốt trong hệ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.51, tr.142.  
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, 

tr.233. 
3.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr.147. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.457. 
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văn minh”1 và là động lực trọng yếu để phát triển đất nước. Không dừng lại 
ở sự nhận thức, trong thời kỳ đổi mới, quyền làm chủ của nhân dân đã từng 
bước được luật hóa; quá trình dân chủ hóa đã và đang diễn ra trong mọi lĩnh 
vực thiết yếu của đất nước, tạo tiền đề cho những thắng lợi to lớn của sự 
nghiệp đổi mới.  

Thấu tỏ vai trò của tiềm lực kinh tế đối với sự phát triển của đất nước, 
sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam đã được tiến hành theo phương châm lấy đổi 
mới kinh tế làm trọng tâm, từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và khuyến khích người dân làm giàu hợp pháp. Nhờ 
đường lối đúng đắn, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc. Năm 1996, Việt Nam đã 
cơ bản thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội; đến năm 2010, đã 
thoát ra khỏi nhóm nước kém phát triển và bước vào nhóm nước đang phát 
triển có mức thu nhập trung bình. Mức tăng trưởng GDP đạt 7,08% (năm 
2018) và 7,02% (năm 2019), đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc 
độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Năm 2020, trong điều kiện 
dịch Covid-19 lan rộng, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng dương2. 
Sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam chính là điều kiện để thực thi giá trị 
độc lập, tự do cho Tổ quốc, no ấm, hạnh phúc cho nhân dân như ước nguyện 
tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Thứ ba, hệ giá trị Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận để xác định phương 
hướng, mục tiêu phát triển của đất nước và gợi mở hệ thống giải pháp nhằm 
gia tăng sức mạnh dân tộc, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam.  

Kế thừa quan điểm của Hồ Chí Minh, rằng “chỉ có chủ nghĩa cộng sản 
mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và 
nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm 
cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”3, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã xác định rõ: Đổi mới là tất yếu nhưng “đổi mới không phải 
là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho các mục tiêu ấy được 
thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng, nhưng hình thức, bước 
đi và biện pháp thích hợp”4.  
__________ 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.70.  
2. https://vnfinance.vn/viet-nam-la-nen-kinh-te-duy-nhat-o-dong-nam-a-tang-truong-

duong-nam-2020-11064.html. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.496. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.49, tr.540.  
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Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là 
khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”1. 
Cương lĩnh cũng đã xác định rõ đặc trưng tổng quát và cũng là mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”2.  

Văn kiện Đại hội XIII đã cụ thể hóa mục tiêu giàu mạnh gắn với các dấu 
mốc quan trọng của đất nước: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát 
triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình 
thấp; đến năm 2030 - thời điểm tròn 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ 
là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và mức thu nhập trung bình 
cao; đến năm 2045 - thời điểm tròn 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ 
trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.  

Hệ giá trị Hồ Chí Minh không chỉ cổ vũ nhân dân Việt Nam hành động 
mà còn gợi mở phương hướng hành động sao cho hiệu quả nhất.  

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, một nền độc lập thực sự luôn gắn liền 
với tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân nên mọi chính sách của Đảng và 
Nhà nước phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là không ngừng nâng cao mức 
sống của nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh chăm lo bồi dưỡng 
sức dân, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giải quyết hợp lý 
bài toán tăng trưởng và bồi dưỡng sức dân, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xóa 
đói, giảm nghèo, chủ động điều tiết sự phân hóa xã hội, không để sự phân 
hóa giàu - nghèo phát triển tự phát dẫn đến bất bình đẳng, xung đột xã hội 
và phải kiến tạo hệ thống phúc lợi xã hội tiến bộ, vững chắc, hiệu quả; kiên 
quyết, kiên trì đẩy lùi các vấn nạn xã hội. Suy cho cùng, tính ưu việt của chế 
độ xã hội phải được đo bằng mức sống, mức độ thụ hưởng, mức độ hài lòng 
và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.  

Về phương diện chính trị, Đảng ta khẳng định: “thực chất của việc đổi mới 
và kiện toàn hệ thống chính trị nước ta là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa”3, để thực hiện khát vọng Việt Nam cần tăng cường thực hiện dân chủ; 
đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về mọi mặt để Đảng thực sự 

__________ 
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.70.  
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.51, tr.27.  
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“là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là lực lượng dẫn đường của dân tộc. 
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là lực lượng tiên phong trong nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chứng minh rằng, cách lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo bằng khoa học, 
dân chủ, đạo đức và nêu gương, tức là bằng sức mạnh của văn hóa chứ 
không bằng quyền uy. Nền chính trị Việt Nam hiện đại phải là nền chính 
trị thấm nhuần tinh thần văn hóa, đạo đức. Việc học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên phải trở thành một nhu cầu 
văn hóa, nhu cầu tự hoàn thiện, tự làm sạch để chống lại sự tha hóa bởi 
quyền lực. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước 
hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”1, động lực quan trọng nhất để 
thực hiện hệ giá trị Hồ Chí Minh và cũng là hệ giá trị dân tộc, chính là con 
người. Thế giới hội nhập ngày nay đòi hỏi nền giáo dục Việt Nam phải đào 
tạo ra lớp “công dân toàn cầu” nhưng có tâm hồn Việt, tinh thần Việt. Muốn 
giữ vững nền độc lập và gia tăng vị thế đất nước trên trường quốc tế, phải 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Muốn phát huy 
giá trị con người, muốn đào tạo ra những con người yêu nước, có trách nhiệm 
với xã hội, cộng đồng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có đạo đức và phong cách 
văn hóa, có khả năng loại trừ chủ nghĩa cá nhân..., bên cạnh việc đổi mới căn 
bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính 
trong di sản vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc, mỗi người dân Việt 
Nam sẽ tìm thấy hình mẫu lý tưởng về văn hóa làm người, chuẩn mực nhân 
cách để giáo dục con em và tự giáo dục bản thân. Tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành nội dung căn cốt của văn hóa dân 
tộc, là vũ khí sắc bén để chống lại sự tha hóa trong mỗi con người và sự suy 
thoái đạo đức của toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, phải tăng cường sự đồng thuận dân tộc, đồng thời tăng 
cường đoàn kết và hội nhập quốc tế. Muốn tranh thủ được sự đồng tình và 
ủng hộ của các dân tộc trên thế giới thì Việt Nam là phải trở thành một 
phần không thể tách rời, thành nhân tố có ích cho sự phát triển của nhân loại. 
Là một nước đang phát triển, muốn theo kịp bước tiến của nhân loại thì 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.66.  



Phần thứ ba: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,... 691

Việt Nam còn phải biết sử dụng lợi thế của nước đi sau. Đó cũng chính là sự 
tiếp nối tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh.  

Dù độc lập, tự do là quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc, no ấm, hạnh 
phúc là quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhưng không được chủ quan 
nghĩ rằng, vì nó là quyền “bất khả xâm phạm”, đương nhiên sẽ được đảm 
bảo. Khi chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi luôn tồn tại và hiện còn có phần gia tăng, 
quyền thiêng liêng đó phải được bảo vệ bằng sức mạnh tổng hợp của dân tộc. 
Khi dân chủ và sự giàu mạnh không phải là những điều “mặc định”, có sẵn 
thì Đảng và Nhà nước phải có chiến lược khơi dậy ý chí dân tộc, tinh thần tự 
lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước và giá trị con người Việt Nam. 
Do đó, “Vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” không đơn thuần là khẩu 
hiệu mà phải trở thành lý tưởng, phương châm hành động của Đảng và lẽ 
sống của mỗi con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử. Hiện 
thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, 
“sánh vai với các cường quốc năm châu” chính là sự tôn vinh hệ giá trị 
Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 
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XÂY DỰNG VÀ HIỆN THỰC HÓA 
“KHÁT VỌNG VIỆT NAM” THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

TS. HOÀNG THỊ HOA* 

Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng 
cuộc đời và sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi, trường tồn với thời gian. 
Đặc biệt, Người đã để lại cho Đảng ta, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết 
sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách sáng ngời. Do vậy, trong 
mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối 
và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại. 

Ngày nay, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam 
đang chủ động, tích cực bắt đầu chiến lược thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI với 
bao khát vọng. Đại hội XIII đã xác định hệ quan điểm phát triển và mục 
tiêu phát triển đất nước: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập 
Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành 
nước phát triển, thu nhập cao”1; qua đó phản ánh nhận thức mới của Đảng 
về sức mạnh tiềm năng và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh 
mới. Đây cũng là thời điểm Việt Nam cần nhìn lại con đường đã đi qua; 
đánh giá những thành công, những tồn tại, vướng mắc để xác định hành 

__________ 
* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của 

Quốc hội. 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, 

tr.112.  
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trình đi tới; đồng thời nhận thức rõ hơn và nêu cao khát vọng đưa đất nước 
vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Bác Hồ lúc 
sinh thời. 

Vậy vấn đề đặt ra là: Trong lộ trình để đi đến những dấu mốc quan 
trọng của cách mạng Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, hình ảnh 
đất nước sẽ như thế nào? Giữa tầm nhìn và khát vọng cần sự gắn kết ra 
sao? Chúng ta sẽ làm gì để khẳng định thế mạnh của Việt Nam trong hành 
trình ấy?  

1. Nội dung khát vọng Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII 

Lịch sử nhân loại cho thấy, mỗi thành công dù lớn dù nhỏ thường bắt 
đầu hình thành và lớn lên từ hoài bão, khát vọng. Đối với mỗi người, khát 
vọng chính là động lực để sống, để cống hiến. Đối với một quốc gia, dân tộc, 
khát vọng chính là động lực để tồn tại, phát triển. Khát vọng chính là điểm 
xuất phát, là ngọn nguồn của mọi thành công; không có khát vọng nhất định 
sẽ không đạt được bất cứ kết quả nào, mục tiêu nào, dù rất nhỏ.  

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên đề cập tới khát vọng Việt 
Nam gắn với tầm nhìn chiến lược, đó là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần 
yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”1, “phấn đấu đến 
giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa”2.  

Về cơ sở tiền đề, khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 
bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất 
nước sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; niềm tin vào bản lĩnh và kinh 
nghiệm mà Đảng ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lãnh đạo, chèo 
lái con thuyền cách mạng Việt Nam suốt hơn 90 năm qua. Khát vọng phát 
triển đất nước đưa vào văn kiện là nhân tố mới, nhưng lại được kết tinh từ 
sức mạnh nội sinh tiềm tàng của dân tộc ta, do vậy, rất thuyết phục.  

__________ 
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, 

t.I, tr.110, 112. 
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Về ý nghĩa, “khát vọng Việt Nam” có giá trị định hướng, tạo động lực phát 
triển, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc. Đây không chỉ là vấn đề nhận thức khoa học về động lực trong quá 
trình phát triển đất nước, mà còn là phương châm hành động, là nhiệm vụ 
thiêng liêng, cao cả của dân tộc ta, nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Có thể nói, việc đưa thành tố “phát huy ý chí, khát vọng” vào chủ đề Đại 
hội XIII của Đảng nhằm tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của ý chí, khát 
vọng vươn tới một tương lai tươi sáng của dân tộc ta là hết sức đúng đắn và 
cần thiết. Bởi đó là giá trị đã được tinh lọc, hun đúc và khẳng định qua mấy 
nghìn năm lịch sử; được nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh; 
được xây dựng trên nền tảng lý luận khoa học và điều kiện thực tiễn sinh 
động. Và một khi khát vọng được khơi dậy, có sự cộng hưởng, thì sẽ trở thành 
một lực lượng, một sức mạnh vô địch. Đặc biệt, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, 
niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa xã hội và khát vọng xây dựng một nước Việt 
Nam phồn vinh, hạnh phúc chính là động lực to lớn để dân tộc ta từng bước 
hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; 
và đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa.  

2. Xây dựng và hiện thực hóa “khát vọng Việt Nam” theo tư 
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh  

Hiện thực hóa khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là 
nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên tinh thần 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, có thể đề cập tới một số 
nội dung cụ thể về “khát vọng Việt Nam”, cụ thể như sau:  

Thứ nhất, khát vọng độc lập, tự chủ, tự cường.  
Cụm từ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ghi dưới quốc hiệu nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) không 
chỉ là hiện thân khát vọng của toàn dân tộc, mà còn là hệ giá trị quý giá, là sự 
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hiện thực hóa tâm nguyện và ý chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm 
1920 trên hành trình tìm đường cứu nước: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập 
cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều 
tôi hiểu”1. Đó cũng là lẽ sống, là lý tưởng phấn đấu, hy sinh mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cùng Đảng ta và nhân dân ta kiên định thực hiện suốt gần một 
thế kỷ qua. Trong từng giai đoạn lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp 
luồng sinh khí, truyền ý chí, quyết tâm không gì lay chuyển nổi về độc lập, 
tự do, thống nhất đất nước. Người đã thành công trong việc biến quyết tâm, 
ý chí thống nhất đất nước thành hành động quật khởi của cả một dân tộc; 
huy động được toàn bộ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và sức 
mạnh văn hóa truyền thống hàng nghìn năm kết hợp với sức mạnh nội tại 
của thời đại Hồ Chí Minh lịch sử; làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc 
Mỹ; tiếp tục hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội.  

Tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể 

hiện cụ thể và sâu sắc thông qua mối quan hệ biện chứng, gắn kết giữa độc 

lập, tự chủ với đoàn kết quốc tế; giữa tự lực, tự cường với hợp tác quốc tế. 

Mối quan hệ biện chứng ấy chính là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ giữa 

sức mạnh nội lực và sức mạnh bên ngoài, trong đó, nội lực là nhân tố quyết 

định. Theo quan điểm của Người: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ 

ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”2.  

Trong giai đoạn hiện nay, để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa độc 

lập, tự chủ, tự lực, tự cường với tích cực và chủ động hội nhập sâu rộng quốc 

tế, cần phải coi nội lực, ý thức tự cường là yếu tố quyết định và làm cơ sở cho 

việc phát huy ngoại lực để phát triển đất nước trong mọi tình hình. 
Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, 

phức tạp. Xu hướng đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc trong quan hệ quốc tế;  

__________ 
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của 

Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd, t.1, tr.86. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.445. 
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ưu tiên sự tương đồng lợi ích; tính đối tác, đối tượng trong quan hệ quốc tế 
đan xen, chuyển hóa linh hoạt, trên từng lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh thời cơ, 
thuận lợi, đất nước cũng đứng trước những khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ, 
thách thức về quốc phòng - an ninh. Bối cảnh đó đặt ra những vấn đề mới 
cho việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường 
gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế. Điều đó là sự bảo đảm kiên định lập 
trường giữ vững tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường với xử lý hài hòa lợi 
ích dân tộc và lợi ích quốc tế; thực hiện sáng tạo phương châm “dĩ bất biến, 
ứng vạn biến”; đồng thời chủ động, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, 
tình huống.  

Để trở thành một quốc gia phát triển, cần rất nhiều điều kiện, nhưng 
trong đó, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của bản thân quốc gia luôn được xác 
định là yếu tố quan trọng, là sức mạnh tinh thần to lớn. Có thể tham khảo 
câu chuyện thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc và Xingapo khi chỉ trong 
khoảng ba thập kỷ họ đã “hóa rồng”. Đó là cuộc cách mạng duy tân với niềm 
khát khao vươn ra thế giới của Nhật Bản; là “giấc mơ Đại Hàn” của người 
Hàn Quốc; là khát vọng “đưa Xingapo lên thế giới thứ nhất”. Họ đã khát 
vọng, đã quyết tâm và thành công. Ở thái cực ngược lại, một số quốc gia 
trong khu vực đã không thổi bùng được khát vọng vươn lên, do vậy, chỉ 
thành công ở một mức độ nhất định. 

Như vậy, càng hội nhập quốc tế sâu rộng, muốn bảo vệ lợi ích quốc gia - 
dân tộc, hơn lúc nào hết dân tộc ta càng phải đề cao ý chí tự chủ, tự lực, tự 
cường, cần có khát vọng và dám khát vọng để tự tin vững bước trên con 
đường phát triển vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc khơi 
dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát 
triển, sẽ tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Vấn 
đề cốt lõi của ý chí tự cường của dân tộc đó là phát huy tinh thần, trí tuệ, sức 
sáng tạo của mỗi con người Việt Nam.  

Thứ hai, khát vọng về một Việt Nam phồn vinh. 
Khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh thể hiện trong Thư gửi các học sinh, tháng 9/1945: “Dân tộc 
Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm 
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châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các 
em”1. Những lời căn dặn ấy đã khơi dậy ở các thế hệ trẻ Việt Nam về ước mơ, 
khát vọng “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm 
châu”; được cụ thể hóa thành hành động, thu được nhiều kết quả đáng tự 
hào suốt 75 năm qua.  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở định hướng và yêu cầu đặt 
ra cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, tại Đại hội 
lần thứ XIII, một trong ba đột phá chiến lược được Đảng ta chú trọng là: 
“Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên 
nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt...”2.  

Việt Nam có nhiều lợi thế về lực lượng lao động, nhất là cơ cấu lao động 
trẻ. Tuy nhiên, trong hội nhập quốc tế, tính cạnh tranh trong thị trường nhân 
lực ngày càng cao, trong khi mức độ sẵn sàng của các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp Việt Nam còn chậm; già hóa dân số cùng với chất lượng nguồn nhân 
lực còn hạn chế, tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp, thiếu 
hụt lao động có tay nghề cao, chất lượng lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu của thị trường; khả năng thích ứng với thay đổi, kỹ năng thực hành và ý 
thức, tác phong của lao động Việt Nam còn hạn chế; nguy cơ thất nghiệp cao3. 

Như vậy, muốn có cơ hội trở thành một đất nước “phồn vinh”, hội nhập 
và phát triển, Việt Nam cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao, 
khắc phục dần những hạn chế cũng như phát huy mọi lợi thế để bảo đảm 
nguồn lực xây dựng, bảo vệ đất nước. Đó là nguồn nhân lực lao động chất 
lượng cao, hội tụ đủ ba yếu tố: thể lực, trí lực và tâm lực. Để có được nguồn 
nhân lực ấy, cần tích cực thực hiện những giải pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã luôn đề cao, gồm: (1) Phát triển giáo dục để nâng cao dân trí vì “Một dân 
tộc dốt là một dân tộc yếu”4; (2) Phát triển y tế, thể dục thể thao để nâng cao 
sức khỏe cho nhân dân vì “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, 

__________ 
1, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.35, 7.  
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, 

tr.54. 
3. Xem http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-

luc-o-viet-nam-thoi-ky-hoi-nhap-305122.html. 
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mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe... Dân cường thì 
quốc thịnh”1; (3) Kết hợp giáo dục với cải tiến công tác quản lý. Xây dựng và 
phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, một yếu tố sống còn, 
có ý nghĩa quyết định đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta 
trong thời kỳ tới.  

Thứ ba, khát vọng về hạnh phúc cho nhân dân. 
Cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu mục tiêu “hạnh 

phúc cho nhân dân”. Người từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham 
muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành”2, bởi một lẽ giản dị: “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh 
phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”3. Từ đó, Người khẳng định 
rõ trách nhiệm của Chính phủ: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải 
hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính 
phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”4.  

Quan tâm, chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân là chủ trương 
nhất quán của Đảng và Nhà nước ta xuyên suốt các thời kỳ cách mạng. Tại 
Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã đề ra hệ quan điểm chỉ đạo đường lối phát 
triển đất nước giai đoạn hiện nay, trong đó quan điểm thứ ba nhấn mạnh 
“khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong quan điểm 
này, yếu tố “hạnh phúc” của nhân dân là một điểm nhấn quan trọng, thể 
hiện đầy đủ bản chất của một nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, 
do dân và vì dân; thể hiện rõ tính nhân văn và phù hợp mục tiêu xây dựng 
đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhân dân được hạnh phúc, an 
sinh xã hội và tiến bộ xã hội được thực hiện trong từng bước, từng chính 
sách phát triển sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. 

Muốn vậy, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về chính sách xã hội, an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tạo hành lang pháp lý bảo đảm tốt hơn quyền 
__________ 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.241, 187, 64. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.518. 
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con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến định trong một 
xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện công bằng xã hội trên cơ sở 
gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế 
với nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo đảm nhân dân được 
hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Cùng với đó, cần cụ thể hoá mục tiêu về hạnh phúc của nhân 
dân trong từng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn 
hóa, xã hội của đất nước. 

3. Kết luận 

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại điều mong mỏi trong Di chúc: “Suốt đời tôi 
hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”1; 
và “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết 
phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”2. 
Đó chính là nhiệm vụ đặt ra với toàn Đảng, toàn dân tộc trên hành trình 
đưa cách mạng Việt Nam đạt tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. 

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải khơi 
dậy cho được khát vọng được cống hiến; giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, nhân cách. Học Bác là để sống có ích; để làm việc, làm người; 
để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Như triệu mạch nguồn khe suối đổ 
về thành sông, và muôn con sông hòa thành biển lớn, mỗi cá nhân nỗ lực 
làm những việc có lợi cho dân, cho nước, coi đó là trách nhiệm và danh dự 
của bản thân - chắc chắn sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng 
khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc thân yêu. 

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời 
gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước 
nhiều thời cơ, vận hội, thuận lợi và không ít nguy cơ, thách thức. Nhìn nhận, 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.623, 624. 
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đánh giá lại chặng đường đã đi qua, chúng ta tự hào vì chính nhờ ý chí, khát 
vọng vươn lên mạnh mẽ mà dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, 
có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước; cơ đồ và tiềm lực quốc 
gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Đây là cơ sở thực 
tiễn phong phú để Đảng ta đưa thành tố “phát huy ý chí, khát vọng” vào chủ 
đề Đại hội XIII và xác định là một trong những quan điểm chỉ đạo thực hiện 
đường lối đổi mới đất nước, là động lực to lớn thúc đẩy dân tộc ta vững bước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Việc xây dựng và hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước Việt 
Nam phồn vinh, hạnh phúc” là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và 
tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với 
nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tâm nguyện của Người, xây dựng và hiện 
thực hóa khát vọng phát triển đất nước, cần tập trung nâng cao nhận thức, 
cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong quá trình thực hiện khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc” gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị và cá 
nhân. Cần đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, 
địa phương, đơn vị và cá nhân hằng năm, hằng quý, nhất là thành chuyên 
đề sinh hoạt tại chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm sự thống 
nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng 
viên. Đồng thời, gắn nhiệm vụ thực hiện nội dung “phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc” với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp 
bách tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; với công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và những năm tiếp theo. Chú 
trọng việc lựa chọn, xây dựng và tuyên truyền sâu rộng những cá nhân, tập 
thể điển hình, những cách làm hay trong học tập, làm theo Bác về thực hiện 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
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QUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  
VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

VÕ VĂN DŨNG*  

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dành nhiều thời gian, tâm huyết chăm lo công tác xây dựng Đảng; trong 
đó phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được xác định là một 
nhiệm vụ quan trọng để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Người 
khẳng định: “Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp, thì cần phải tiêu 
diệt những thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại”1, “thực dân và phong 
kiến tuy bị tiêu diệt, nhưng cái nọc xấu của nó (tham ô, lãng phí, quan liêu) 
vẫn còn, thì cách mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công, vì nọc xấu ấy ngấm 
ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng”2; 
“chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như 
việc đánh giặc trên mặt trận”3. Người chỉ rõ: Tham ô “là ăn cắp của công làm 
của tư; đục khoét của nhân dân; ăn bớt của bộ đội”4, “là hành động xấu xa 
nhất, tội lỗi, đê tiện nhất trong xã hội”5 và đã cảnh báo từ sớm về nguy cơ, 
tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu: tham ô là “kẻ thù khá nguy hiểm, vì 
nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để 
làm hỏng công việc của ta”6. Do đó, Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải 
tránh xa tệ quan liêu, tham ô, lãng phí.  

__________ 

* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, 
Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

1, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.140, 141. 
2, 3, 4, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.361, 358, 355, 357. 
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Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh có thể thấy, quan điểm, tư tưởng của Người về công tác phòng, 
chống tham nhũng rất đầy đủ và toàn diện, được thể hiện bằng ngôn ngữ rất 
giản dị, dễ hiểu nhưng vô cùng sâu sắc; cho chúng ta những bài học quý về 
nhận diện tham nhũng, nguồn gốc, bản chất, tác hại của tham nhũng, cách 
thức phòng, chống, trách nhiệm của Đảng, Chính phủ và toàn dân trong 
ngăn ngừa và diệt trừ tham nhũng để xây dựng Đảng, kiến thiết đất nước, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đã có nhiều công trình, tài liệu nghiên cứu về 
quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng từ các góc độ khác nhau. Bài viết này tập trung làm rõ những lời dạy 
của Bác đối với công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, 
phong cách của cán bộ, đảng viên để phòng, chống tham nhũng và về vận 
động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng. 

1. Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức là biện pháp được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lên đầu tiên trong công tác phòng, 
chống tham nhũng  

Để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng đối với công cuộc phòng, 
chống tham nhũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác giáo 
dục, nâng cao nhận thức về vấn đề này. Người chỉ rõ: “Trong phong trào 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu giáo dục là chính, trừng phạt là phụ”1. 
Để giáo dục có hiệu quả, theo quan điểm của Người, việc thưởng - phạt 
phải nghiêm minh. Trong Quốc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 
26/01/1946 nêu rõ: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì 
nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành 
công”2 và đề ra 10 điểm thưởng, 10 điểm phạt; trong đó, quy định “Ai làm 
việc công một cách trong sạch, ngay thẳng sẽ được thưởng”3 và ngược lại, 
“trộm cắp của công sẽ bị xử tử”4. Trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
từng bác đơn xin ân giảm án tử hình của một cán bộ cao cấp phạm tội về 
tham nhũng (vụ án Trần Dụ Châu năm 1950). 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.361.  
2, 3, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.189, 190.  
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Theo Người, trong cách thức tổ chức vận động đấu tranh chống tham 
nhũng, bước đầu tiên là phải “đánh thông tư tưởng”1 để “sửa chữa những ý 
nghĩ sai lầm”2 và “yên định những lo ngại không đúng”3: Những người có 
công với cách mạng thì tham ô, lãng phí chút đỉnh cũng nên tha thứ cho họ; 
không phải cơ quan kinh tế, tài chính thì không có gì mà tham ô, lãng phí; 
một sự nhịn, chín sự lành”, kiểm thảo lẫn nhau làm gì; tự nhận sai lầm sợ 
mất thể diện, mất uy tín, sợ bị phạt; chỉ trích lỗi sợ mất đoàn kết; nói thật 
mất lòng, sẽ bị bạn bầu ghét, cấp trên trù...4; sau đó mới đến bước tự kiểm 
thảo, kiểm thảo theo tiểu tổ và bước kiểm thảo trong toàn đơn vị, cơ quan. 

Người đã khơi thông những vướng mắc về tư tưởng dẫn đến mâu thuẫn 
giữa nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống 
tham nhũng: “Đối với cuộc vận động này, nói chung cán bộ và công nhân đều 
nhất trí tán thành, ai cũng cho là cần, là tốt. Nhưng lúc thi hành thì chắc có 
một số người lo lắng, e sợ. E sợ vì trong ba chứng bệnh tham ô, lãng phí, 
quan liêu, bản thân mình chắc có một bệnh, hoặc nặng, hoặc nhẹ. Lo lắng vì 
không biết cấp trên sẽ xử trí thế nào? Anh em công nhân đối với mình thế 
nào? Lo lắng, e sợ vì mình sẽ ở vào cảnh “trên đe, dưới búa”. Bi quan như 
vậy là không đúng”5. 

Mỗi khi bàn về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, Bác thường xuyên nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng 
viên phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”6, vì “chủ nghĩa cá nhân 
đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, 
tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những 
người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị 
cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”7; 
do đó, “muốn đánh thắng kẻ địch bên ngoài thì trước hết phải đánh thắng kẻ 
địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân”8. Để loại bỏ chủ nghĩa cá nhân trong 
mỗi cán bộ, đảng viên, điều quan trọng nhất là phải không ngừng tu dưỡng 
đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, thường xuyên 

__________ 
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.358.  
4. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.358-359. 
5, 8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.419, 68. 
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.547. 
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.611. 
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thực hành tự phê bình và phê bình chân thành, triệt để; giải quyết đúng 
đắn, hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Bác căn 
dặn: “Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, lợi ích của người đảng viên phải ở 
trong, chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp... Đạo đức cách 
mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích 
của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu 
thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của 
Đảng”1. Có như vậy, cán bộ, đảng viên mới dẹp bỏ được động cơ vụ lợi khi 
nhân danh Đảng, Nhà nước thực thi công vụ, không lấy của công làm của tư 
khi được giao quyền quản lý tài sản chung, không nhũng nhiễu, phiền hà 
khi tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp. 

Về phong cách lãnh đạo, Bác luôn nhắc nhở đội ngũ “cán bộ phụ trách” 
phải kiên quyết chống “bệnh quan liêu” vì Người cho rằng: “bệnh quan liêu 
là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô... Ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó 
chắc có tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng 
nhiều lãng phí, tham ô”2. Quan liêu trong công tác lãnh đạo được Bác chỉ rõ: 
“Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không điều tra, nghiên cứu 
đến nơi đến chốn những công việc cần phải làm, việc gì cũng nắm không 
vững, chỉ đạo một cách đại khái, chung chung. Quan liêu là xa rời quần 
chúng, không đi sâu đi sát, không hiểu rõ lai lịch, tư tưởng và công tác của 
cán bộ mình. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Sợ phê bình và tự phê 
bình. Tác phong của những “ông quan liêu” là thiếu dân chủ, không giữ 
đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách”3. Chính vì những 
người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu nên “có mắt mà không 
thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ 
luật mà không nắm vững. Kết quả là người xấu, những cán bộ kém tha hồ 
tham ô, lãng phí...”4. Bác đi đến kết luận: “Muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng 
phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”5.  

Học và hiểu lời dạy của Bác về chống quan liêu, mỗi cán bộ, đảng viên 
phải xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, nắm vững chủ 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.607. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.417. 
4, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.357.  
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trương, pháp luật, nắm vấn đề, lĩnh vực phụ trách một cách sâu sắc, bám sát 
thực tiễn, gần dân, trọng dân; chú trọng tự phê bình và phê bình, giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng 
mới lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng có hiệu quả. 

2. Trong tổ chức lực lượng phòng, chống tham nhũng, Hồ Chí Minh 
chú trọng việc quan tâm, động viên quần chúng nhân dân tích cực 
tham gia phòng, chống tham nhũng 

Hồ Chí Minh xác định rõ lực lượng của công cuộc phòng, chống tham 
nhũng, đó là: cùng với “sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương”1, “quyết tâm của 
cán bộ”2 nhất thiết phải có “sự hăng hái tham gia của quần chúng”3; trong 
đó, lực lượng chủ yếu và quyết định thành công chính là quần chúng nhân 
dân: “phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng 
quần chúng thì mới thành công”4. Vì vậy, Người chủ trương phải vận động 
quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng: “làm cho quần 
chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu 
con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi 
sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn 
nấp”5. Đây chính là bài học về huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 
trong phòng, chống tham nhũng mà hiện nay Đảng ta đang tổ chức vận 
dụng, nhất là việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng. 

Để vận động được quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tham 
nhũng, cần tập trung vào một số yêu cầu, nhiệm vụ sau: 

Một là, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân 
trong phòng, chống tham nhũng “phải dựa vào lực lượng quần chúng”6; bởi 
nhân dân có quyền kiểm soát quyền lực mà mình đã giao cho cán bộ: “Dân 
chúng có quyền kiểm soát việc làm để đề phòng những việc nhũng lạm có 
thể xảy tới”7. Có như vậy mới tránh được việc cán bộ nắm giữ chức quyền 
trong các cơ quan nhà nước lạm dụng để tư lợi cá nhân. 

__________ 
1, 2, 3, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.419.  
4, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.362.  
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.177. 
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Hai là, phải tạo dựng và củng cố được niềm tin của nhân dân và công 
cuộc phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để được dân tin, 
dân phục, dân yêu thì cán bộ, đảng viên phải biết lắng nghe ý kiến của quần 
chúng, sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình: “Không 
chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. 
Lạc hậu, thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi”1.  

Ba là, muốn động viên nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham 
nhũng, thì trước hết, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, không quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, không làm “quan cách mạng”, biết lắng nghe quần 
chúng phê bình, nếu có khuyết điểm thì sẵn sàng và kịp thời sửa chữa, 
không để nhiều sai lầm nhỏ cộng lại thành sai lầm to; “đảng viên phạm sai 
lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm”2; 

Bốn là, cần tổ chức lực lượng phòng, chống tham nhũng một cách khoa 
học và có phương pháp phòng, chống tham nhũng đúng đắn. Khẳng định vai 
trò to lớn của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, song 
Người chỉ rõ: “... lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi. 
Đồng thời, Đảng phải đi sát quần chúng, khéo tổ chức và lãnh đạo quần 
chúng, thì cách mạng mới thành công”3. Do đó, để việc tham gia của quần 
chúng nhân dân vào phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, cần phải tổ 
chức, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền của mình 
trong đấu tranh chống tham nhũng. 

Có thể khẳng định, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương 
sáng ngời về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 
Những lời dạy của Người về đấu tranh phòng, chống tham nhũng giàu triết 
lý, sinh động, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong suốt quá trình lãnh đạo 
đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã luôn quan tâm vận dụng 
sáng tạo những bài học quý báu đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để 
quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. 

3. Phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn hiện nay 

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục tư tưởng, đạo đức cho 
cán bộ, đảng viên trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết 

__________ 
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.609, 608.  



Phần thứ ba: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG...  707

Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng ta đã xác định giải pháp đầu tiên 
là: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách 
nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí”1; trong đó, Đảng chủ trương tiến hành “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư, nhằm tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí; 
yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải nêu gương về đạo 
đức, lối sống và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.  

Đến nay, qua các lần sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chống tham 
nhũng (năm 2012 và năm 2016), Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính 
trị đều kết luận cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, 
trong đó nhấn mạnh giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền 
phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong phòng, chống 
tham nhũng, gắn phòng, chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 10-KL/TW, ngày 
26/12/2016 của Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực 
hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí theo phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ 
phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng giữ chức vụ cao càng phải 
gương mẫu”; đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để từng bước “xây dựng 
văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức”.  

Nghị quyết Trung ương 4 khóa 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, Ban 
Chấp hành Trung ương đã xác định chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham ô, 
tham nhũng, lãng phí là những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, cần 
nhận diện đúng để có giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi. 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.65, tr.523.  
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Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương cũng đặt nhiệm vụ “Nâng cao 
nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho 
cán bộ, đảng viên” lên hàng đầu; nhận diện các hành vi “chạy chức, chạy 
quyền”  là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ; từ đó, yêu cầu đẩy 
mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự 
trọng và danh dự của cán bộ để hình thành văn hóa không chạy chức, 
chạy quyền.  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động quần chúng nhân dân, 
phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, Đảng ta 
luôn đề cao vai trò của nhân dân và các cơ quan đại diện, đại biểu của nhân 
dân, đồng thời có nhiều biện pháp để động viên nhân dân tích cực tham gia 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đề 
ra giải pháp “tăng cường giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử”, phát 
huy vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức quần chúng trong hoạt động giám sát công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí; các cơ quan chức năng phải bảo đảm tiếp nhận và 
xử lý kịp thời các tố cáo tham nhũng, lãng phí; Nhà nước phải “có cơ chế 
bảo vệ và chính sách khen thưởng về vật chất và tinh thần cho người tố cáo 
tham nhũng, lãng phí”. Kết luận số 10-KL/TW tiếp tục nhấn mạnh cần 
phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí.  

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 
10/01/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 
người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực”; trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, truớc hết là 
nguời đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công 
tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phu ̣ trách; chịu trách nhiệm 
trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng người dân, 
cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Yêu cầu xác định rõ việc 
bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, 



Phần thứ ba: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG...  709

trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức 
năng ở các cấp.  

Đồng thời, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 
18/02/2019 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc 
tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của 
dân, nhất là đối với những phản ánh, tố cáo về những biểu hiện suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
cán bộ, đảng viên. 

Sự vận dụng đúng đắn quan điểm, tư tưởng về đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về giáo dục 
tư tưởng nhận thức, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và về vận 
động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, 
đồng tâm hiệp lực kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; từ 
đó, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng lên; 
cơ chế khuyến khích, động viên quần chúng nhân dân tham gia phòng, 
chống tham nhũng đang dần phát huy hiệu quả. Đây chính là những giải 
pháp có tính cơ sở, nền tảng để đưa hoạt động phòng, chống tham nhũng trở 
thành phong trào lớn trong toàn Đảng, toàn dân, phát triển có tính vững 
chắc, sâu rộng và thường xuyên, liên tục, huy động được sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Trong thời gian tới, Đảng ta nhận định: tham nhũng tiếp tục vẫn là một 
thách thức, nguy cơ lớn, rất cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong 
đó có những đột phá mới để tạo nên những chuyển biến tích cực hơn nữa 
trong công tác phòng, chống tham nhũng. Do đó, cần tiếp tục quán triệt, vận 
dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức 
cách mạng để phòng, chống tham nhũng và huy động quần chúng nhân dân 
tham gia phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Trong đó, cần lưu ý: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong giáo dục đạo 
đức cách mạng, cần nhận thức sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
sự kết hợp giữa bồi dưỡng đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với 
loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu; kết hợp giữa khen thưởng với trừng 
phạt. Để bộ máy Đảng, Nhà nước thực sự trong sạch, liêm chính, phải giáo 
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dục cán bộ, công chức tự tu dưỡng, rèn luyện, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi 
ích cá nhân; đồng thời phải đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, 
công tác kiểm tra, giám sát, sàng lọc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương để kịp thời 
phát hiện và kiên quyết loại bỏ những người cơ hội chính trị, sa vào chủ 
nghĩa cá nhân, những ông “quan cách mạng”, đạo đức giả. 

Thứ hai, cần “đánh thông tư tưởng” về nghi ngại đẩy mạnh công cuộc 
phòng, chống tham nhũng cản trở phát triển, làm chùn bước sự sáng tạo của 
cá nhân; tiếp tục sửa chữa những nhận thức sai lầm trong đấu tranh, phát 
hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là tâm lý “dĩ 
hòa vi quý”, công - tội thiếu phân minh, “sợ mất thể diện, mất uy tín, sợ bị 
phạt, sợ mất đoàn kết, sợ bị cấp trên trù...”. Để làm được những việc này, 
cần phải có những bổ sung, đổi mới trong lý luận và tài liệu tuyên truyền, 
giáo dục của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với những phân 
tích, lập luận có cơ sở khoa học; đồng thời cần kịp thời giải quyết những vấn 
đề đặt ra trong thực tiễn, nhất là giải quyết mâu thuẫn trong quy định về 
trách nhiệm phát hiện, xử lý tham nhũng của người đứng đầu với trách 
nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị; có cơ chế bảo vệ người đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám đột 
phá, đổi mới vì sự phát triển của đất nước, không vì mục đích vụ lợi. 

Thứ ba, thấm nhuần lời Bác dặn, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, 
“muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”2, “vấn đề cán 
bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”3; trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của 
Đảng, với những phát biểu chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước về công cán bộ, công tác xây dựng Đảng, chúng ta cần đặc biệt 
quan tâm đến phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ, chống chạy 
chức, chạy quyền. Đó không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan làm công tác 
cán bộ, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, mà còn phải tạo điều 
kiện để nhân dân tham gia một cách thực chất, giúp Đảng tạo được bước đột 
phá trong công tác cán bộ, lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo các cấp đủ 
phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển đất 
nước nhanh, bền vững thời gian tới. 

Thứ tư, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phát huy vai trò của 
nhân dân và các cơ quan đại diện cho nhân dân trong phòng, chống tham 

__________ 
1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 280, 313.  
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nhũng, nhất là trong giám sát, kiểm soát quyền lực, phát hiện, tố cáo tham 
nhũng. Cần tạo được địa chỉ tin cậy đối với nhân dân là những cơ quan, cán 
bộ, đảng viên thực sự công tâm, liêm chính để tiếp nhận và xử lý kịp thời, 
hiệu quả các thông tin phản ánh của nhân dân; bảo đảm các thông tin về 
tham nhũng từ nhân dân phải được giải quyết thỏa đáng và phản hồi đúng 
thời hạn; bảo vệ người tố cáo, chống tiêu cực, tham nhũng; các cá nhân tham 
nhũng phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Cần có cách thức phù hợp, 
trực tiếp hoặc thông qua cơ quan truyền thông, các tổ chức đại diện, hướng 
dẫn người dân, doanh nghiệp cách thức thu thập, phản ánh, cung cấp thông 
tin, tài liệu về các dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, công chức. Những thông 
tin, tài liệu về sự bất minh tài sản, thu nhập phải được phát hiện, phản ánh 
bởi người dân ở các địa phương nơi cán bộ, đảng viên hoặc người thân của họ 
cư trú. Việc thắp lên hàng triệu ngọn đèn pha soi rọi để tham ô, lãng phí, 
quan liêu không còn chỗ ẩn nấp vẫn tiếp tục là nhiệm vụ không bao giờ cũ 
của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng. 
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NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

TS. BÙI TRƯỜNG GIANG 

Công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo cốt lõi của 
Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo ra sự 
thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng công tác tư tưởng, 
coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, bổ sung, 
phát triển hệ tư tưởng cách mạng, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, khơi 
dậy lòng yêu nước, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực 
hiện khát vọng, lý tưởng về độc lập, tự do, hạnh phúc, đi lên chủ nghĩa xã hội.  

Năm 2021, khởi đầu đầy dấu ấn bởi sự thành công của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mở ra triển vọng phát triển đất nước trong 
thời kỳ mới; đồng thời là năm toàn Đảng tiến hành sơ kết, đánh giá việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm 
qua, xác định những phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. 
Vào thời điểm ý nghĩa này, suy ngẫm về tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 
tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng, là những gợi mở để vận dụng triển 
khai Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng Đảng, 
xây dựng đất nước trong tình hình mới. 

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng có nội hàm phong 
phú, bao quát đầy đủ các hình thái công tác tư tưởng, từ công tác lý luận, 

__________ 
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. 
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công tác tuyên truyền, công tác cổ động; từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của mỗi hình thái công tác tư tưởng đến phương pháp, phương tiện, lực 
lượng tiến hành công tác tư tưởng. Những quan điểm ấy được Người vận 
dụng sáng tạo trong thực tiễn, đem lại thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước và trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chính 
Người đã hiện thực hóa tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, khởi xướng 
quá trình đổi mới trên lĩnh vực tư tưởng, gắn bó mật thiết với công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của hệ tư tưởng và công tác 
tư tưởng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. 

Tiếp thu tinh hoa của các hệ tư tưởng ở phương Đông, phương Tây và 
chủ nghĩa Mác - Lênin trên nền tảng giá trị văn hóa truyền thống của 
dân tộc, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức và chỉ rõ tầm quan trọng của hệ 
tư tưởng đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp. Người nhấn mạnh: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, 
trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà 
không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn 
chỉ nam”1. Trong những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Người luôn 
mang theo khát vọng cháy bỏng tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, có 
thể thức tỉnh đồng bào tin theo và đấu tranh giải phóng dân tộc. Tư duy 
chính trị nhạy bén, sắc sảo cùng những trải nghiệm thực tiễn quý giá đã 
đưa Người đến với chủ nghĩa Lênin, tin theo Lênin và học thuyết cách 
mạng Mác - Lênin. Người khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”2, đó là “cái cẩm nang thần kỳ”, “không 
những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta 
đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”3. 

Song như C. Mác từng khẳng định: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên 
không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có 

__________ 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289. 

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.563. 
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thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành 
lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”1, Hồ Chí Minh 
nhận thức rõ và đặc biệt đề cao công tác tư tưởng. Người chỉ rõ: “công 
tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”2. Do đó, ngay từ những năm 
bôn ba nước ngoài, Người đã tìm mọi phương cách truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào trong nước nhằm giác ngộ tư tưởng chính trị trong quần 
chúng nhân dân. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người viết: “Sách này 
chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì 
đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh”3. Sự thức tỉnh của một dân tộc 
là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tư tưởng, chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết cho cuộc đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách 
mạng. Chính sự thức tỉnh, đấu tranh đó đã đưa đến sự ra đời của Đảng và 
những tiếp nối thành công xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Đảng.  

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người luôn chú trọng công tác 
tư tưởng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng. Theo Người, “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ 
tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng 
thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng 
từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành 
động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức 
tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”4. Muốn vậy, thì “phải hiểu tư tưởng của 
mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì 
làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”5. 

Học thuyết Mác - Lênin với tư tưởng cốt lõi về giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người, giải phóng xã hội là vũ khí lý luận, nền tảng tư tưởng của 
Đảng, giúp Đảng làm tròn vai trò lãnh đạo cách mạng. Vì vậy, Đảng phải 
làm tốt công tác tư tưởng, làm cho thế giới quan và phương pháp luận của 
chủ nghĩa Mác - Lênin thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, khích lệ toàn xã hội 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đấu tranh không khoan nhượng với 

__________ 
1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.580. 
2, 4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.554, 554-555. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.283. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.309. 
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các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Thứ hai, Hồ Chí Minh xác định nội dung toàn diện của công tác tư 
tưởng, các hình thái của công tác tư tưởng và vai trò của mỗi hình thái đó. 

Hồ Chí Minh không nêu định nghĩa về công tác tư tưởng, song từ các 
trước tác Người để lại cho muôn đời sau, có thể thấy quan niệm phong phú, 
toàn diện và sâu sắc của Người về công tác tư tưởng. Đó chính là hoạt động 
xây dựng Đảng về tư tưởng - chính trị, về trí tuệ của Đảng, góp phần bảo 
đảm cho Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đủ 
năng lực lãnh đạo chính trị đối với toàn xã hội.  

Trong các hình thái công tác tư tưởng, công tác lý luận là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. Công tác lý luận quyết định phương hướng, nội 
dung của công tác tuyên truyền, cổ động và là cơ sở, nền tảng của công tác 
tư tưởng. Công tác lý luận phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả cao 
là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền và cổ động. 
Người căn dặn: “Những cán bộ cao cấp và trung cấp mà có sức nghiên cứu 
lý luận (trình độ văn hóa khá, ham nghiên cứu), thì ngoài việc học tập 
chính trị và nghề nghiệp đều cần học thêm lý luận”1. Người nói: “Lý luận 
như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc 
thực tế... Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không 
áp dụng vào thực tế là lý luận suông”2. “Lý luận thiết thực” là những vấn 
đề do thực tế nảy sinh đòi hỏi phải giải quyết trên cơ sở lý luận, chẳng 
hạn như “muốn biết ta tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế nào thì trước 
hết... phải biết chủ nghĩa xã hội là gì đã chứ!”3. Bằng lý luận, Người giải 
thích, chủ nghĩa xã hội là một xã hội mà mọi người được phát triển hết 
khả năng của mình, một xã hội “dân chủ giàu mạnh”, một xã hội dựa trên 
“nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, 
khoa học và kỹ thuật tiên tiến”4, với một nền văn hóa hiện đại và mang 
tính dân tộc. Chủ nghĩa xã hội là xóa áp bức, bóc lột, bất công, mọi người 
được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc...  

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.311, 273-274. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.389. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.372. 
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Công tác tuyên truyền, cổ động là một khâu quan trọng của công tác tư 
tưởng, làm cho lý luận có sức sống mạnh mẽ, thể hiện sinh động trong thực 
tiễn. Công tác tuyên truyền nhằm truyền bá các quan điểm, lý tưởng, mục 
tiêu của Đảng đến với quần chúng. Cổ động là khâu cuối cùng quyết định 
việc chuyển hóa lý luận đã được nhận thức, niềm tin đã được xây dựng và 
củng cố thành hành động cách mạng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tuyên 
truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu 
không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”1. Theo Người, trong cổ 
động thì quan trọng nhất là cổ động trực quan, là nêu gương để tác động 
trực tiếp vào tình cảm, cảm xúc, ý chí, thôi thúc quyết tâm và hành động của 
quần chúng, Người nhận định: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều 
giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm 
bài diễn văn tuyên truyền”2 và chính Người đã nêu cao đạo đức cách mạng, 
là tấm gương ngời sáng cho các thế hệ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Người. 

Thứ ba, Hồ Chí Minh chỉ rõ những nguyên tắc, phương pháp trong công 
tác tư tưởng. 

Từ sự phân tích những hạn chế, khuyết điểm, sai lầm của một số cán 
bộ, đảng viên, Người chỉ rõ nguyên nhân chính dẫn đến khuyết điểm là “vì 
trình độ lý luận thấp, vì không thật thà nghiêm khắc tự phê bình”3. Do vậy, 
cán bộ cần phải được chỉnh huấn, trong đó phải hết sức coi trọng chỉnh 
huấn tư tưởng.  

Muốn cải tạo tư tưởng phải bắt đầu từ việc học tập lý luận, gắn lý luận 
với thực tiễn, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm: “Thống nhất giữa lý 
luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý 
luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”4. Đồng thời phải thật 
thà tự phê bình và phê bình. Trong phê bình và tự phê bình phải đảm bảo 
dân chủ. Với tinh thần đó, tất cả các đảng viên của Đảng phải đào cho đến 
tận gốc rễ những sai lầm. Đảng phải tăng cường tư tưởng giai cấp công 
nhân, và gột rửa những tư tưởng trái với nó... Đảng cần phải giáo dục và yêu 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.191.  
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.67. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.95.  
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cầu đảng viên ra sức học tập lý luận, mở rộng tự phê bình và phê bình, đấu 
tranh với những tư tưởng “phi vô sản”.  

Trong tuyên truyền, cần quan tâm đến đặc điểm đối tượng tuyên truyền: 
“Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai 
nghe? Nếu không vậy, thì cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, 
không muốn cho người ta xem”1. Về phương pháp tuyên truyền, Hồ Chí Minh 
dặn dò: “Tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực. Tuyên truyền cái gì? Tuyên 
truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào?... Phải 
làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu để làm”2. 

Trong phương pháp thực hành tuyên truyền, cổ động, Hồ Chí Minh chú 
ý đến phương pháp thuyết phục. Người cho rằng, phương pháp thuyết phục 
cần đảm bảo tính kiên trì, “có lý, có tình”. Người cũng chú ý đến phương 
pháp nêu gương. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn 
nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ 
chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”3. Từ quan niệm đó, 
Người đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn tập sách Người tốt, việc tốt cho mọi 
người noi theo. Một phương pháp nữa được Người quan tâm là tự phê bình 
và phê bình, đến nay còn giữ nguyên giá trị.  

Đối với lực lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền, Người yêu cầu: “Phải 
có lòng tự tin, tin vào mình, tin Đảng, tin giai cấp, tin nhân dân mình”4, 
“phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm. Chớ tưởng rằng: Đi phớt qua địa 
phương, diễn thuyết một hai giờ đồng hồ mà có kết quả”5. Người còn căn dặn: 
“Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to nhỏ, ta cũng ra tay làm giúp. Đó là cách gây 
cảm tình tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên truyền kết quả gấp bội”6. Cán bộ 
tuyên truyền cần phải chủ động học tập nâng cao trình độ, kiến thức, học 
tập suốt đời, tự giác học tập, nếu không sẽ lạc hậu, thoái bộ; luôn nắm vững 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập 
quán, sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng “nâng cao trình độ lý luận, gắn 
liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên 
hệ mật thiết với quần chúng”7. 

__________ 
1, 5, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.340, 192. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.159.  
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.672. 
4, 7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.582, 314. 
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Hồ Chí Minh cảnh báo và nêu ra phương pháp đấu tranh chống sự phá 
hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng. Người nói: Kẻ thù 
“không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh 
bằng tuyên truyền. Chúng dùng báo chí và phát thanh hằng ngày, tranh 
ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà 
thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp, v.v. - để tuyên truyền... Nhất là chúng 
lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta - để tuyên truyền”1. Do 
đó, chúng ta cần “nêu những cái xấu của nó... Sự hung ác, xấu xa của chúng 
nó rất nhiều, nếu biết gom góp tài liệu thì tha hồ mà viết. Có những việc 
chúng nó làm, bên ngoài thì như là tốt, mà bên trong thì thật là xấu, ta phải 
giải thích cho nhân dân ta hiểu”2. 

Một sự phát triển sáng tạo, có ý nghĩa về phương pháp luận trong công 
tác tư tưởng là Hồ Chí Minh không dừng ở những nguyên lý, mà luôn biết 
chuyển hóa thành những chuẩn mực đạo đức xã hội, có giá trị hướng dẫn 
hành vi con người, ví như: Không có gì quý hơn độc lập, tự do; Học để làm 
việc, để làm người; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... Đồng thời, 
Người cũng đề cao và phát huy tính sáng tạo, tự do tư tưởng: “Phải nêu cao 
tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng”3; “Chế độ ta là chế độ dân 
chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi 
người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một 
quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát 
biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền 
tự do phục tùng chân lý”4. Làm được như vậy tức là đã “đánh thông tư 
tưởng và động viên sáng kiến và lực lượng của toàn Đảng, toàn dân. Mọi 
người phải quyết tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được”5. 
Người nhấn mạnh: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”6. Do 
vậy, Người yêu cầu: “Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn 
luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, 
bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng”7. Người còn yêu cầu, đòi hỏi 
cao hơn đối với cán bộ lãnh đạo các cấp: “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các 
ngành, tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục 
khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”8.  

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.490-491, 206. 
3, 5, 8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.98, 555, 530. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.378. 
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.114. 
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.363. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là vị tổng tư lệnh tối cao trên mặt 
trận tư tưởng, mà còn là người chiến sĩ tiên phong. Ngay từ những năm 
hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người đã viết hàng trăm bài báo. Những 
năm 1925 - 1927, Người mở lớp huấn luyện chính trị cho hơn 200 thanh 
niên yêu nước tại Quảng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị về mặt lý luận và tổ 
chức cho việc thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam. Từ khi về nước 
trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh, Người không ngừng nghiên cứu, đề 
ra đường lối cho cách mạng Việt Nam, kiên trì giáo dục, rèn luyện cán bộ, 
giác ngộ quần chúng phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người viết 
hơn 2.000 bài báo, hàng chục cuốn sách về lý luận và thực tiễn, phục vụ yêu 
cầu cách mạng.  

Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà nghiên cứu lý luận, 
nhà báo, nhà tuyên truyền, cổ động kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp cách 
mạng của Người là một di sản đồ sộ về lý luận công tác tư tưởng và thực tiễn 
hoạt động tư tưởng. Tầm vóc tư tưởng của Người khởi nguyên cho quá trình 
tư tưởng giải phóng dân tộc Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.  

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tư tưởng của 
Đảng trong tình hình hiện nay 

Công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của 
Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm xác lập, phát triển hệ 
thống tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hình thành niềm tin, định hướng giá trị, 
xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân trong toàn xã hội, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X 
của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành 
đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu 
để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, 
động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng 
định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, 
văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc”1. 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.66, tr.418. 
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Thời gian qua, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng được 
nâng lên rõ rệt. Công tác tư tưởng được coi trọng, đẩy mạnh tổng kết thực 
tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học 
tập, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động 
đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng 
cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong 
xã hội. Song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Chậm khắc phục tình 
trạng lý luận thiếu sắc bén, thiếu thuyết phục; hoạt động đấu tranh bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch, phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ còn chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, hiệu quả 
chưa cao; chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều điểm 
hạn chế; phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị chưa phát huy tối 
ưu tính tích cực của người học. 

Thế giới đương đại đang trải qua những biến động phức tạp, khó lường. 
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa 
đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - chính trị của nhân loại, đem đến 
nhiều thay đổi vượt bậc về chất lượng lao động và sản xuất, chất lượng cuộc 
sống, tạo ra thời cơ cho sự phát triển của các nước, đi kèm nguy cơ tụt hậu 
nếu không kịp thời nắm bắt. Những cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh 
chấp lãnh thổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh kinh tế, chiến 
tranh mạng diễn ra theo hình thức mới, tinh vi và gay gắt. Chủ nghĩa cường 
quyền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa bảo hộ 
mậu dịch, chủ nghĩa dân túy tác động mạnh trong quan hệ quốc tế. Vấn đề 
toàn cầu (biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh) và an ninh phi truyền thống 
(an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh tài 
chính, an ninh mạng) đặt ra nhiều thách thức trong việc ứng phó, đang gây 
nhiều bức xúc, trở ngại cho việc tìm kiếm, duy trì hòa bình, ổn định trong 
hợp tác và phát triển bền vững giữa các quốc gia, dân tộc trên phạm vi toàn 
thế giới. 

Ở Việt Nam, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước 
nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, 
trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, 
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có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được 
củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền 
được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên 
trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số 
gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia 
hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm 
trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế1. Việt Nam đang thực hiện có hiệu 
quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước ngăn chặn sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ tăng lên.  

Dù vậy, chúng ta vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, nguy cơ như: sự 
chệch hướng chủ nghĩa xã hội; sự tụt hậu xa hơn về kinh tế; tệ tham nhũng, 
lãng phí; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên; sự phân hóa giàu nghèo; tình trạng ô nhiễm môi trường...  

Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng, tác động một cách tiêu cực 
đến chất lượng của công tác tư tưởng. Yêu cầu đặt ra là cần phải tăng cường 
nghiên cứu, học tập về lý luận và thực tiễn hoạt động tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tư tưởng đáp ứng những đòi hỏi cách mạng 
của Đảng trong tình hình mới. Thời gian tới đây, chúng ta cần tập trung 
thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau: 

Thứ nhất, luôn đặt công tác tư tưởng ở vị trí quan trọng hàng đầu. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư 
tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem 
nhẹ tư tưởng”2. “Mục đích chỉnh Đảng là nâng cao tư tưởng và trình độ chính 
trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan 
điểm và lập trường vô sản”3. Trong tổ chức thực hiện, công tác tư tưởng phải 
đi trước một bước, không ngừng đổi mới để phù hợp với những điều kiện 
cụ thể của hoàn cảnh, đối tượng, nâng cao hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp 
chung của cách mạng. 
__________ 

1. Xem Bài phát biểu của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.279. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.415. 
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Thứ hai, chú trọng mục tiêu “tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, thực hành dân chủ và củng cố sự đồng thuận trong xã hội”. Theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, phàm làm công việc gì bất kể lớn hay bé, khó hay 
dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công, nhưng nếu đồng tâm hiệp 
lực thì có thể làm được. Muốn như vậy, mọi người phải hiểu được vì sao làm 
và làm như thế nào. Ý thức tư tưởng là yếu tố đầu tiên tạo nên quyết tâm 
của người cách mạng, là cơ sở để có hành động cách mạng đúng đắn. Hồ 
Chí Minh coi sự thống nhất về tư tưởng và hành động là nguồn sức mạnh 
to lớn của Đảng. “Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì 
khác nào một mớ cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy, thì 
không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng”1. 

Thứ ba, chú trọng mục tiêu “góp phần quan trọng trong việc thực hiện 
xây dựng Đảng”. Xây dựng Đảng về tư tưởng là một nội dung nổi bật trong 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều lần Người đã nhắc nhở: “Đảng 
phải thật mạnh, thật trong sạch... để xung phong làm gương mẫu”2. Để tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho Đảng 
trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, thực sự là đội tiên phong 
lãnh đạo toàn xã hội, cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính 
trị. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 
cán bộ, đảng viên nói chung và những cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành nói 
riêng; bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm và năng lực vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo sự thống nhất trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, v.v.. Gắn thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 
26-NQ/TW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là 
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Coi đây 
là công việc thường xuyên, nền nếp, thành nhu cầu tự thân của các tổ chức 
đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.606. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.398. 
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quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; 
Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 
về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. 

Thứ tư, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Công tác nghiên 
cứu lý luận phải được thực hiện song hành với công tác tổng kết thực tiễn; kết 
quả nghiên cứu lý luận phải gắn với thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học 
cho thực tiễn xây dựng đất nước, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới của 
Đảng. “Lý luận sở dĩ quan trọng là vì nó dạy ta hành động... Hiểu biết do thực 
hành mà ra. Hiểu biết lại trải qua thực hành mà thành lý luận. Lý luận ấy lại 
phải dùng vào thực hành”1. “Do thực hành mà tìm ra sự thật. Lại do thực 
hành mà chứng thực sự thật và phát triển sự thật. Từ hiểu biết bằng cảm giác 
tiến lên hiểu biết bằng lý trí. Lại từ hiểu biết bằng lý trí tiến lên thực hành 
lãnh đạo cách mạng, cải tạo thế giới. Thực hành, hiểu biết. Lại thực hành, lại 
hiểu biết nữa. Cứ đi vòng như thế mãi, không bao giờ ngừng”2.  

Thứ năm, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tư tưởng phải coi trọng cả “xây” 
và “chống”, việc tuyên truyền, giáo dục ý thức, nâng cao cảnh giác cách mạng 
phải gắn với nhận diện và vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp 
phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng phải thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn 
Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn 
hệ thống chính trị. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, 
“chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ 
lâu dài; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ 
hội chính trị và phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy dân chủ đi đôi với 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa 
vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.127, 130. 
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định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm. Thông 
qua việc đẩy mạnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công tác 
tư tưởng sẽ giúp việc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên lĩnh vực 
tư tưởng - văn hóa nâng lên, củng cố niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của 
Đảng, chủ động nhận biết các dấu hiệu, âm mưu của các lực lượng chống đối, 
phá hoại, cơ hội chính trị để chủ động và tích cực đấu tranh có hiệu quả. 

Thứ sáu, chú trọng mục tiêu “trực tiếp góp phần xây dựng con người 
trong thời đại mới”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói, muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. 
Công tác tư tưởng là giải pháp hàng đầu và trực tiếp trong giáo dục, xây 
dựng con người xã hội chủ nghĩa. “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật 
chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải cải tạo tư tưởng. Nếu không có tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa thì không làm việc xã hội chủ nghĩa được... Mỗi 
người phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa đúng đắn, thì mới có thể góp phần 
xứng đáng vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội”1. Trong quá trình cách mạng, 
Người đã khái quát những tiêu chuẩn cơ bản của con người mới để công tác 
tuyên truyền, giáo dục hướng vào. Ví dụ, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
con người mới là con người “vừa hồng, vừa chuyên”, có lập trường quan điểm 
chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, hăng say 
lao động, lao động có năng suất cao... 

Thứ bảy, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa 
“hồng”, vừa “chuyên”. Công tác tư tưởng là công tác của cấp ủy nhưng trước 
hết là của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên 
giáo là “chiến sĩ tiên phong”, “gác cửa” cho Đảng trên mặt trận tư tưởng. 
Thông qua công việc của cán bộ tuyên giáo, Đảng bồi dưỡng nâng cao nhận 
thức, lý tưởng, lẽ sống; khẳng định niềm tin, định hướng giá trị và cổ vũ hành 
động cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, 
“phải xây dựng cho được đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có bản 
lĩnh, kiên cường, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có trình độ khoa học cao, có vốn 
sống và kinh nghiệm phong phú để làm công tác tuyên giáo vừa như một khoa 
học, vừa như một nghệ thuật... Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay; tuyệt đối 
trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.242-243. 
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đấu tranh, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, 
thuyết phục được, không để bị mua chuộc bởi các thế lực xấu, thù địch. 
Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không thể gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; 
phải rất tinh tế, đi vào lòng người”1. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên 
giáo, phải đặc biệt coi trọng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo 
viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ tám, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động. Phương thức hoạt 
động về công tác tư tưởng có vị trí quan trọng trong quá trình tổ chức thực 
hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hồ Chủ tịch 
đã chỉ ra rằng, đường lối, chủ trương của Đảng sau khi được xác lập phải có 
biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác 
tư tưởng với công tác tổ chức chính là biện pháp tối ưu đó. “Tư tưởng thông, 
mọi người hăng hái thực hiện kế hoạch mới tốt”2. 

Thứ chín, tìm tòi và áp dụng những giải pháp mới có tính sáng tạo nhằm 
nâng cao chất lượng, tác dụng và hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng và 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. 

Để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đại hội XIII 
nêu cao quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp đã 
nêu trong Văn kiện Đại hội với những trọng tâm, những điểm nhấn quan 
trọng, nổi bật liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tới 
công tác tư tưởng của Đảng. Đó là: “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả 
giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng... 
Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về 
tư tưởng... Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu 
quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt 

__________ 
1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt 

của Ban Tuyên giáo Trung ương nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành tuyên 
giáo (01/8/1930 - 01/8/2018).  

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.25. 
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trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ 
càng cao càng phải gương mẫu”1. “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 
cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, 
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp 
bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện 
nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó 
khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”2. “Củng 
cố, tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ 
xã hội chủ nghĩa”3, “khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị 
văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc”4. Đại hội XIII của Đảng nêu cao “khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý 
chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định 
sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn 
dân tộc”5.  

Những điểm nhấn quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII thể hiện những 
quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng đối với sự phát triển của cách mạng Việt 
Nam, của đất nước và dân tộc trong từng giai đoạn phát triển, hướng tầm nhìn 
đến năm 2045 nước ta trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Khát 
vọng phát triển đất nước mà Đảng và Nhân dân ta đang nỗ lực thực hiện với 
tinh thần đổi mới sáng tạo cũng chính là thực hiện khát vọng, hoài bão, ham 
muốn tột bậc của Bác Hồ về độc lập, tự do, hạnh phúc của Tổ quốc - dân tộc và 
nhân dân để “Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường 
quốc năm châu”6. Do đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh không chỉ học tập, làm theo mà còn chú trọng nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chức vụ 
càng cao, càng phải gương mẫu như đã nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, 
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đó là động lực tinh thần mạnh mẽ thúc 

__________ 
1, 2, 3, 4, 5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 

Sđd, t.I, tr.40-41, 42, 43, 46, 56. 
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.35. 
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đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, tạo ra những thành công mới, những kỳ 
tích mới của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập. Học tập, làm 
theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trở 
thành nhu cầu văn hóa thường xuyên, bền bỉ trong từng tổ chức, tập thể 
và ở mỗi người, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, hiệu ứng sâu xa trong Đảng và 
toàn xã hội. 

Công tác tư tưởng của Đảng cần phát huy tối đa giá trị và ý nghĩa tư 
tưởng Hồ Chí Minh cũng như di sản vĩ đại mà Người để lại cho Đảng và dân 
tộc ta. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ngành tuyên giáo và đội ngũ cán 
bộ tuyên giáo các cấp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập, 
làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần 
ra sức thấm nhuần và thực hiện tốt nhất những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về 
mục đích, phương châm và phương pháp tư tưởng sao cho sát hợp với tình 
hình thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra phù hợp với từng đối 
tượng. Chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng tình cảm, củng cố niềm tin, 
trau dồi đạo đức, gây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn 
dân để đồng tâm nhất trí, đồng thuận và đồng hành trong sự nghiệp đổi mới. 
Khơi dậy và phát huy khát vọng Việt Nam, khát vọng Hồ Chí Minh, khát 
vọng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cho dân tộc, biến khát vọng thành hiện 
thực. Đó cũng là định hướng tổng quát, nổi bật và bao trùm hoạt động công 
tác tư tưởng của ngành tuyên giáo và đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng 
trong tình hình mới. 

Cần tập trung nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là 
đội ngũ trí thức, chuyên gia, tập hợp được những tinh hoa trí tuệ của đất nước 
để tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng và 
di sản Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở để tăng cường tiềm lực, tư tưởng và trí tuệ 
của Đảng, của xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tạo ra sức 
mạnh nội sinh để phát triển.  

Cần có sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy và 
các báo cáo viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải thực 
hiện nhiệm vụ này ở tầm chiến lược, vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách hiện 
nay. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ cùng với phát 
huy vai trò của các chuyên gia trong lĩnh vực công tác quan trọng này. 

Ngày nay, các thế hệ người dân Việt Nam không ngừng nỗ lực viết tiếp 
những trang sử mới trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, đẩy mạnh 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Dù trải qua 
nhiều khó khăn, thách thức, song mỗi cá nhân, tổ chức đảng nói chung và 
cán bộ ngành tuyên giáo nói riêng luôn kiên định con đường mà Đảng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu đưa sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc tới đích cuối cùng: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. 
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PHÁT HUY TINH THẦN TỰ PHÊ BÌNH TRONG  
CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TA 

“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”  
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

CAO VĂN THỐNG* 

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc 
ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, 
đảng viên phải luôn đề cao ý thức tự giác tự phê bình, phải chủ động, tự giác 
kiểm thảo, tự nhận trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của 
tập thể. Người nói: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hằng ngày phải tự kiểm 
điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế 
thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”1. Người là 
tấm gương sáng ngời về thực hành tự phê bình và phê bình. Mọi suy nghĩ và 
hành động của Người, trong đó có việc phê bình và tự phê bình, đều xuất 
phát từ mục tiêu giản dị: tất cả vì con người và vì hạnh phúc của mọi người. 

 Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, các cấp ủy, tổ chức 
đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở các cấp không tránh khỏi 
phạm phải sai lầm, khuyết điểm, thậm chí phạm phải những khuyết điểm, 
vi phạm nghiêm trọng. Điều quan trọng là khi mắc phải sai lầm, khuyết 
điểm đó, cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức tự 

__________ 
* Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.279. 
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giác nhận rõ sai lầm, khuyết điểm, vi phạm, chủ động tự giác nhận trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân, đề ra cái cách sửa chữa, khắc phục phù hợp, 
phấn đấu vươn lên. Khi cần thiết phải công khai việc xin lỗi, sửa chữa, khắc 
phục khuyết điểm, vi phạm đó trước quốc dân, đồng bào để mong đồng bào 
tha thứ. Trong cải cách ruộng đất, Đảng, Chính phủ đã mắc phải những sai 
lầm, khuyết điểm, Trung ương tự phê bình, đồng chí Trường Chinh từ chức 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự nhận khuyết điểm với cương vị là 
người đứng đầu Đảng, Chính phủ và đã được quốc dân, đồng bào tha thứ. Vì 
thế, uy tín của Đảng, của Chính phủ, của cán bộ, đảng viên không những 
không giảm sút mà còn được nâng lên. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời gian qua còn một bộ phận cấp ủy, tổ chức 
đảng và một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ 
hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí, “tư duy nhiệm kỳ và bệnh thành tích”, 
“lợi ích nhóm”, quên đi bổn phận với Đảng, với nhân dân, với dân tộc. Tình 
trạng tham nhũng chính trị, tham nhũng cơ chế, chính sách, tham nhũng 
quyền lực thông qua việc tác động, can thiệp để “bắc thang cho trèo”, hoặc 
“nâng đỡ không trong sáng” vào những chức vụ, những vị trí quan trọng bất 
chấp tiêu chuẩn, điều kiện không đúng, không đủ, quy trình, thủ tục không 
đúng, không bảo đảm diễn ra ngày càng tinh vi; gây nhiều hệ lụy trong công 
tác tổ chức, cán bộ, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; làm cho công tác 
cán bộ là khâu then chốt của then chốt đang là một trong những nguy cơ đe 
dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.  

Điều đáng lo ngại là khi mắc phải những khuyết điểm, vi phạm, đã chót 
“nhúng chàm” đã có những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không tự 
giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm và chủ động có biện pháp sửa 
chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên. Thậm chí còn tìm mọi cách để tiêu hủy, 
hợp pháp hóa chứng cứ, hồ sơ, tài liệu, bưng bít thông tin, che giấu khuyết 
điểm, vi phạm, tìm cách mua chuộc, đe dọa, trả thù và trù dập người đấu 
tranh phê bình, tố cáo đúng, hoặc nhờ can thiệp, tác động tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra,... xem xét, xử lý.  

Khi cấp ủy, ủy ban kiểm tra có thẩm quyền qua kiểm tra đã kết luận có 
khuyết điểm, vi phạm, yêu cầu kiểm điểm, tự phê bình, tự kiểm tra, tự nhận 
hoặc đề xuất hình thức kỷ luật thì còn không ít cấp ủy, ban thường vụ cấp 
ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác nhận khuyết điểm, vi 
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phạm, tự nhận trách nhiệm. Một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức 
đảng, cán bộ, đảng viên còn quanh co, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác, 
cho cấp dưới hoặc cấp trên; chỉ nêu ưu điểm, kết quả, thành tích, quá trình 
cống hiến hoặc chỉ nhận những khuyết điểm, vi phạm nhỏ, thứ yếu, chối bỏ 
khuyết điểm, vi phạm chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng... để đề nghị 
được minh oan, xem xét giảm mức độ, hình thức xử lý. Tổ chức đảng có 
khuyết điểm, vi phạm cũng không tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm, 
vi phạm của tập thể và gắn với trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm của từng 
cá nhân, trong đó có cả người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có khuyết điểm, vi 
phạm rất nghiêm trọng, phải xử lý ở mức độ, hình thức cách chức hoặc khai 
trừ ra khỏi Đảng. 

Còn tình trạng tổ chức đảng quản lý nhận thức chưa đúng, không nêu 
cao ý thức phê bình, góp ý chân thành, thẳng thắn để giúp cho tổ chức đảng 
hoặc cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm kiểm điểm, tự phê bình 
nghiêm túc, cầu thị, tự giác nhận trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật phù 
hợp, từ đó bỏ phiếu quyết định hoặc đề nghị hình thức kỷ luật theo thẩm 
quyền được chính xác. Có cấp ủy, tổ chức đảng không thấy được trách nhiệm 
của tổ chức mình trong việc động viên, thuyết phục tổ chức đảng cấp dưới, 
cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tự giác kiểm điểm, nhận trách 
nhiệm, hình thức xử lý phù hợp, mà còn bao che, che giấu, xin hoặc đề nghị 
không xử lý, xử lý kỷ luật nhẹ hơn; sợ ảnh hưởng đến truyền thống, đến 
phong trào chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương, đơn 
vị... Đó là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” của tổ chức đảng và của một bộ phận cán bộ, đảng viên với các 
hình thức, mức độ, biến thái khác nhau.  

Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện một số trường hợp cán bộ được kiểm tra 
đã tự giác kiểm điểm, tự nhận trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm và 
nhận hình thức kỷ luật. Tổ chức đảng nơi đảng viên công tác, sinh hoạt cũng 
đã nhận thức đúng, nêu cao trách nhiệm trong việc phê bình, góp ý kiến về 
khuyết điểm, vi phạm của đồng chí mình và bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ 
luật đúng với kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền. Điển hình như vụ 
việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 
nhiệm kỳ 2010 - 2015, tổ chức đảng và cá nhân vi phạm đã chủ động kiểm 
điểm, tự phê bình, tự nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật theo kết luận của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Người đứng đầu cấp ủy tỉnh đã tự nhận hình 
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thức kỷ luật “cách chức”. Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua, ra quyết 
định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cách chức” và xử lý nghiêm minh đối 
với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. 

Về vấn đề này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
đã nhiều lần đề cập trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời 
gian qua, bên cạnh kết quả, thành tích đã đạt được, cũng còn những khuyết 
điểm, hạn chế, yếu kém, thậm chí là vi phạm của một số cấp ủy, ban thường 
vụ cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cần phải chủ động giám sát, 
kiểm tra để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ khi còn manh nha, không 
để xảy ra khuyết điểm, vi phạm là quan trọng nhất để vừa không mất cán 
bộ, vừa không hỏng công việc, không ảnh hưởng đến sự phát triển của Đảng, 
của đất nước. Còn việc phải kiểm tra, xử lý kỷ luật một số cấp ủy, ban 
thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm 
thì không “thích thú gì”, là việc “cực chẳng đã”. Tuy nhiên, để đề cao sự cảnh 
tỉnh, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự trong sạch, vững mạnh, sự 
phát triển của Đảng thì cần phải xử lý kỷ luật “một vài người để cứu muôn 
người” là việc cần thiết nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, 
“trên khởi động, dưới chậm chuyển động”. Điều quan trọng không phải xử lý 
kỷ luật “thật nhiều, thật nặng” đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có 
khuyết điểm, vi phạm, mà xử lý phải “thấu tình, đạt lý”, khiến đối tượng bị 
kiểm tra, xử lý phải phải thực sự “tâm phục, khẩu phục”, phải bảo đảm 
“công minh, chính xác, kịp thời”, có tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe chung 
và có “tính nhân văn cao” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Để nêu cao tinh thần tự phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tiến tới 
thực hiện văn hóa tự giác tự phê bình, “tự soi”, “tự nhận khuyết điểm vi 
phạm”, “tự nhận trách nhiệm”, “tự xử” của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ 
chức đảng, cán bộ, đảng viên qua kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm trong 
thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số nội dung sau: 

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận 
thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thấy được trách nhiệm của 
mình cả khi là chủ thể kiểm tra, khi là đối tượng kiểm tra và khi là đối 
tượng có liên quan (phối hợp, tham gia, chỉ đạo...) trong quá trình kiểm tra 
để thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm quyền hoặc trách nhiệm và quyền 
của mình. Từ đó giúp cho quá trình kiểm tra trở thành tự kiểm tra, tự phê 
bình và phê bình sâu sắc để bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của kiểm 
tra. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê 
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bình và phê bình trong Đảng nói chung, trong công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật nói riêng. Đồng thời tuyên truyền tính nhân văn theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật để cán bộ, đảng viên 
học tập, thấm nhuần, thực hiện đúng quy định cả khi là chủ thể, cả khi là 
đối tượng kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong 
sạch, vững mạnh, là “đạo đức”, là “văn minh”.  

Hai là, chủ thể kiểm tra phải có biện pháp khơi gợi, động viên, thuyết phục, 
cảm hóa đối tượng kiểm tra tin tưởng vào sự kiểm tra của tổ chức đảng để chủ 
động cộng tác, phối hợp, chấp hành nghiêm yêu cầu kiểm tra, quá trình thực 
hiện quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật khi có khuyết điểm, vi phạm để bảo 
đảm nâng cao tính chủ động tự giác kiểm điểm, tự phê bình, tự kiểm tra, tự 
nhận trách nhiệm và hình thức xử lý thích hợp (tức là nâng cao văn hóa tự xử).  

Ba là, tổ chức đảng phải nêu cao trách nhiệm trong việc động viên, 
thuyết phục, tạo điều kiện cho tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành 
nghiêm yêu cầu của chủ thể kiểm tra; đồng thời phải nêu cao trách nhiệm 
trong việc tự phê bình, góp ý kiến cho tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng 
viên có khuyết điểm, vi phạm. Qua đó, giúp cho tổ chức đảng cấp dưới, cán 
bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm chuyển biến nhận thức, biến quá 
trình kiểm tra thành tự kiểm tra, tự phê bình, tự nhận trách nhiệm và hình 
thức xử lý kỷ luật phù hợp.  

Bốn là, từng cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy khi có khuyết điểm, vi 
phạm, phải có nhận thức đúng, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động tự giác 
kiểm điểm, tự kiểm tra, tự phê bình về khuyết điểm, vi phạm, từ đó tự nhận 
trách nhiệm, mức độ, hình thức xử lý thích hợp. Khắc phục tình trạng thiếu 
tự giác, thiếu trung thực, không thành khẩn, quanh co, chối tội, đổ lỗi cho 
khách quan, cho người khác, cho tập thể, cho cấp dưới hoặc cho cấp trên. 

Năm là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến những vụ việc, trong đó cấp 
ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã chủ động tự 
giác kiểm điểm, tự phê bình, tự kiểm tra, tự nhận trách nhiệm và hình thức 
xử lý thích hợp, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. Đôn đốc, 
tạo điều kiện cho đối tượng có khuyết điểm, vi phạm thực hiện đúng kết luận 
kiểm tra, quyết định xử lý kỷ luật, khắc phục hậu quả, phấn đấu vươn lên.  
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 
TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ BIẾN ĐỔI  

CƠ CẤU XÃ HỘI, PHÂN TẦNG XÃ HỘI HIỆN NAY 

PGS.TS. LẠI QUỐC KHÁNH* 

1. Vấn đề biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam 
hiện nay 

Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội là hai khái niệm xã hội học được sử 
dụng rộng rãi hiện nay.  

Cơ cấu xã hội (Social structure) được hiểu là mối liên hệ vững chắc của các 
thành tố trong hệ thống xã hội. Các cộng đồng xã hội (dân tộc, giai cấp, nhóm xã 
hội,...) là những thành tố cơ bản. Về phần mình, mỗi cộng đồng xã hội lại có cơ 
cấu phức tạp với những tầng lớp bên trong và những mối liên hệ giữa chúng. 

Các nhà xã hội học cho rằng, cơ cấu xã hội đề cập rộng đến mối tương tác 
giữa các yếu tố khác nhau của hệ thống xã hội, theo đó, các thiết chế của một 
xã hội đều có thể được coi là cấu thành cấu trúc xã hội của xã hội đó1.  

Phân tầng xã hội được hiểu là một trong những khái niệm cơ bản của xã 
hội học, chỉ sự phân chia các cá nhân hay các nhóm xã hội thành các tầng lớp 
khác nhau. Mỗi tầng bao gồm các cá nhân, các nhóm xã hội có địa vị kinh 
tế, chính trị, uy tín giống nhau. Phân tầng xã hội diễn ra trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, v.v..2. 

Từ điển Xã hội học Oxford định nghĩa: “Thuật ngữ phân tầng thường áp 
dụng đối với các nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội có cấu trúc; nghĩa là 
những nghiên cứu về bất kỳ sự bất bình đẳng có hệ thống nào giữa các 

__________ 
* Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
1. Từ điển Xã hội học Oxford, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010, tr.56-57. 
2. https://www.wikiwand.com/vi/Ph%C3%A2n_t%E1%BA%A7ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i.  
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nhóm người, nảy sinh do hậu quả không lường trước của các quá trình xã 
hội và các quan hệ xã hội”1. Theo đó, có thể thấy phân tầng xã hội là một 
hình thức cơ cấu xã hội, là hình thức cơ cấu xã hội bất bình đẳng. Nội dung 
của sự bất bình đẳng chủ yếu tập trung vào các yếu tố lợi ích và cơ hội. 
Phân tầng xã hội không bất biến, mà luôn biến đổi gắn liền với biến đổi xã 
hội. Các thành viên trong một tầng lớp xã hội có thể di động giữa các tầng 
lớp xã hội khác nhau.  

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không nói đến sự biến đổi cơ cấu 
xã hội và phân tầng xã hội theo nghĩa rộng, mà là sự biến đổi theo hướng 
tăng cường hoặc giảm nhẹ sự bất bình đẳng trong cơ cấu xã hội. 

Ở Việt Nam, quá trình đổi mới làm xuất hiện và từng bước gia tăng mức độ 
phân tầng xã hội. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa 
XI), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu vấn đề: “Tình trạng phân hóa 
giàu nghèo, phân cực, phân tầng xã hội; những biến đổi về quan hệ lợi ích, hệ 
giá trị xã hội; sự cách biệt về kinh tế, xã hội... làm nảy sinh tiền đề của sự phân 
hóa về nhận thức, tư tưởng”2. Hội nghị khẳng định: “Sự phân hóa giàu nghèo, 
phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền 
làm chủ của nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng là 
thách thức đối với mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng”3. 

Đại hội XII của Đảng (2016), đã chỉ ra một thực tế: “Việc giải quyết một 
số vấn đề xã hội chưa hiệu quả; mục tiêu xây dựng quan hệ hài hòa giữa các 
lĩnh vực, ngành nghề, vùng, miền chưa đạt yêu cầu; giảm nghèo chưa bền 
vững, chênh lệch giàu - nghèo và bất bình đẳng có xu hướng gia tăng. Chưa 
nhận thức đầy đủ vai trò của phát triển xã hội hài hòa, chưa có chính sách, 
giải pháp kịp thời, hiệu quả đối với vấn đề biến đổi cơ cấu, phân hóa giàu - 
nghèo, phân tầng xã hội, kiểm soát rủi ro, giải quyết mâu thuẫn xã hội, 
bảo đảm an toàn xã hội, an ninh cho con người”4. Đây là lần đầu tiên trong 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các khái niệm 
“cơ cấu xã hội” và “phân tầng xã hội” được sử dụng chính thức.  

__________ 
1. Từ điển Xã hội học Oxford, Sđd, tr.440. 
2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XI, tr.10, 39. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, 

tr.133-134. 
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Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khi nêu phương hướng quản lý 
phát triển xã hội, Đảng đã xác định: “Trên cơ sở dự báo đúng xu hướng biến 
đổi cơ cấu xã hội, ở nước ta trong những năm tới, xây dựng các chính sách xã 
hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hoà các quan hệ xã 
hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, mâu 
thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”1. 

Như vậy, có thể thấy, biến đổi cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội gắn với bất 
bình đẳng xã hội là vấn đề đã xuất hiện và đang diễn biến ngày càng phức 
tạp trong xã hội ta, đòi hỏi cần được đánh giá và dự báo một cách chính xác, 
để có những giải pháp phù hợp, nhằm hạn chế bất bình đẳng xã hội, phân 
tầng xã hội, bảo đảm một cơ cấu xã hội lành mạnh, bền vững, tác động tích 
cực đến quá trình phát triển xã hội. 

2. Khái luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về dân chủ, có vị trí đặc biệt quan 
trọng. Nhìn một cách khái quát, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nói đến dân chủ 
là nói đến địa vị và vai trò của nhân dân trong chính trị. Trong cách mạng giải 
phóng dân tộc, toàn thể dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nông là “gốc”, là 
“chủ” của cách mạng, là lực lượng thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc để tiến 
tới giải phóng giai cấp và giải phóng con người, đó là dân chủ.  

Trong chế độ chính trị mới mà Hồ Chí Minh đấu tranh xây dựng, nhìn từ 
hệ quy chiếu quyền lực, thì dân là chủ thể quyền lực. Hồ Chí Minh chỉ rõ: 
“NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”2. 
Như vậy, dân chủ được Hồ Chí Minh quan niệm vừa là giá trị, vừa là thể chế 
vừa là hành vi. Dân chủ thống nhất ở nhân dân, thống nhất giữa nhận thức 
và hành vi, giữa năng lực và thực hành, giữa quyền và trách nhiệm của 
nhân dân. Dân chủ tự nó là một giá trị, mục tiêu cần đạt đến, vừa là điều 
kiện của giá trị mà mục tiêu chính trị cao nhất: hạnh phúc của nhân dân. 

Tiếp cận từ góc độ Triết học chính trị để nghiên cứu tư tưởng dân chủ 
Hồ Chí Minh, thì quan trọng nhất chính là nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh về dân chủ với tư cách là một giá trị, và giá trị ấy hiện hình trong thể 
chế và hành vi, làm nên chất mới của thể chế và hành vi. Với tư cách là một 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, 

tr.148. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232. 
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giá trị định hướng cho sự nghiệp chính trị của nhân dân Việt Nam, dân chủ 
trong triết lý chính trị Hồ Chí Minh bao gồm các nội hàm cơ bản sau: 

Thứ nhất, dân chủ tức là “chính quyền đã ở trong tay nhân dân”, nhân 
dân là chủ thể của quyền lực, trước hết là quyền lực chính trị, được thể hiện 
trong lĩnh vực nhà nước. Người chỉ rõ: “Chính phủ là công bộc của dân vậy”1. 
Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên 
hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh.  

Không chỉ quyền lực nhà nước, dân chủ còn có nghĩa là mọi quyền đều 
thuộc về nhân dân. Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh không chỉ tuyên 
bố sự ra đời của chế độ xã hội mới, mà còn là lời tuyên bố về quyền mà nhân 
dân Việt Nam đã giành được, đó là quyền dân tộc, quyền con người - “quyền 
sống, quyền sung sướng và quyền tự do”2. Vì thế, thừa nhận quyền dân chủ 
của nhân dân, tức là trước hết phải thừa nhận quyền độc lập, tự do, hạnh 
phúc của dân tộc ấy; và đấu tranh cho quyền dân chủ thì trước tiên là đấu 
tranh để giành và giữ quyền độc lập, tự do của dân tộc. 

Cùng với thực tiễn phát triển của nền dân chủ mới ở Việt Nam, Hồ Chí Minh 
đã đề cập một cách cụ thể hơn tới các quyền dân chủ khác của nhân dân như 
giúp đỡ, phê bình, giám sát, bãi miễn chính phủ, v.v.. Người còn nhấn mạnh, 
quyền làm chủ đi đôi với trách nhiệm làm chủ. 

Nhân dân là chủ thể quyền lực thì tất cả mọi quyền lợi đều phải thuộc về 
nhân dân. Trong tác phẩm Dân vận (10/1949), Người viết: 

“NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. 
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. 
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”3. 

Thứ hai, cần phân biệt dân chủ với những biến dạng của nó. Trước hết, 
Hồ Chí Minh phân biệt “dân chủ” với “tự do quá trớn”. Đây là sự biến dạng 
về mặt phương thức vận hành. Người viết: “Không nên hiểu lầm dân chủ. 
Khi chưa quyết định thì tha hồ bàn cãi. Nhưng khi đã quyết định rồi thì 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.21, 1. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232. 
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không được bàn cãi nữa, có bàn cãi cũng chỉ là để bàn cách thi hành cho 
được, cho nhanh, không phải để đề nghị không thực hiện. Phải cấm chỉ 
những hành động tự do quá trớn ấy”1.  

Người còn chỉ rõ sự khác biệt giữa “dân chủ” và “quan chủ”. Đây là sự biến 
dạng về mặt chủ thể quyền lực. “Quan chủ” tức là dân chủ hình thức, còn nội 
dung thì lại mâu thuẫn với hình thức ấy: nói “phụng sự quần chúng” nhưng 
thực tế lại đi ngược lại lợi ích của quần chúng. Một trong những biểu hiện của 
“quan chủ” là bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Người vạch rõ nguyên nhân của bệnh 
quan liêu, mệnh lệnh là: Xa nhân dân; khinh nhân dân; sợ nhân dân; không tin 
cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân và không yêu thương nhân dân2. 

Hai biến dạng của dân chủ mà Hồ Chí Minh nêu ra ở trên giúp ta thấy 
rõ hơn nội hàm khái niệm dân chủ: dân chủ là sự thống nhất biện chứng 
giữa tự do và phục tùng. Tự do tư tưởng là nền tảng để có thể đi đến chân lý, 
nhưng khi đã đạt đến chân lý thì tự do tư tưởng chuyển hóa thành tự do 
phục tùng chân lý. Theo Hồ Chí Minh, để dân chủ không bị biến dạng thì 
cần đi đúng đường lối nhân dân, tức là phải: gần dân, trọng dân, kính dân, 
tin dân, hiểu dân và thương dân. 

Thứ ba, dân chủ là nền tảng cho sự phát triển. Tư tưởng ấy thể hiện khi 
Người đề cập đến mối quan hệ giữa ba nhân tố: dân chủ - sáng kiến - hăng hái. 
Để xã hội có thể phát triển thì sức sáng tạo (sáng kiến) và thái độ tích cực hành 
động (hăng hái) của nhân dân là hai nhân tố quan trọng. Nhưng muốn có sự 
sáng tạo và tinh thần tích cực hành động thì phải phát huy dân chủ. Dân chủ 
là nền tảng, là điều kiện cho sức sáng tạo và tinh thần tích cực hành động.  

Dân chủ là nền tảng cho sự phát triển còn thể hiện ở chỗ dân chủ là cội 
nguồn của sức sống, là động lực cho sự phát triển của các tổ chức và toàn xã 
hội. Hồ Chí Minh chỉ rõ, không dân chủ, mất dân chủ, thực hành dân chủ 
không rộng rãi chính là một nguyên nhân gây nên những tật bệnh và kìm 
hãm sự phát triển của các tổ chức và xã hội. Thực hành dân chủ, mở rộng 
dân chủ không chỉ là “chiếc chìa khóa vạn năng” có tác dụng ngăn ngừa, 
khắc phục tật bệnh trong tổ chức và trong xã hội, mà còn có tác dụng thúc 
đẩy các tổ chức và toàn xã hội phát triển.  

Thứ tư, để có được dân chủ thực sự, trước hết dân tộc cần được giải phóng. 
Trong chế độ xã hội mới, dân chủ cần được thể chế hóa và đảm bảo bằng pháp 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.457. 
2. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.177. 
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luật và nền tảng pháp lý của dân chủ chính là Hiến pháp dân chủ được thông 
qua bởi Quốc hội được lập nên theo con đường dân chủ. Hồ Chí Minh đã viết: 
“Một Quốc hội được bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu đã bảo đảm cho đất 
nước một Hiến pháp dân chủ”1. Dân chủ còn cần phải đi liền với chuyên 
chính. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ 
gìn lấy dân chủ”2. Để đảm bảo dân chủ, nhân dân cần phải “biết và khéo sử 
dụng” quyền dân chủ của mình thông qua một hệ thống các đoàn thể nhân 
dân... Những đoàn thể ấy là tổ chức của dân, “phấn đấu cho dân, bênh vực 
quyền của dân, liên lạc mật thiết nhân dân với Chính phủ”3. Việc khẳng 
định các đoàn thể nhân dân cũng là những công cụ, phương tiện của nhân 
dân, được nhân dân sử dụng để thực thi quyền làm chủ của họ là một nội 
dung đặc sắc của dân chủ theo quan niệm của Hồ Chí Minh, đó là nhân dân 
tự tổ chức, tự điều hành đời sống xã hội. 

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã nói đến điều mong muốn cuối cùng của 
Người, đó là: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”4. Rõ ràng, trong triết lý chính 
trị Hồ Chí Minh, dân chủ đã và luôn là một giá trị cao quý, một mục tiêu cao 
quý của sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. 

3. Gợi mở giải quyết vấn đề biến đổi cơ cấu xã hội, phân tầng xã 
hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh 

Với Hồ Chí Minh, bình đẳng là một quyền thiêng liêng, bất khả xâm 
phạm, không chỉ của mọi con người, mà còn của mọi cộng đồng người, của 
các dân tộc. Vấn đề bình đẳng được Người tiếp cận một cách có hệ thống, từ 
cấp độ nhân loại, đến cấp độ cá nhân, trên tất cả các bình diện kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội, và bình đẳng luôn được coi là một giá trị phổ quát. 
Trong triết lý phát triển xã hội Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn tiến 
lên chủ nghĩa xã hội thì phải cải tạo xã hội cũ thành một xã hội mới, một xã 
hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng nghĩa là ai 
cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều thì hưởng nhiều, làm 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.521. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.457. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.397. 
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.614. 
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ít hưởng ít, không làm không hưởng”1. Có thể thấy, bình đẳng là một giá trị 
cơ bản trong hệ giá trị mà sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn theo đuổi.  

Thực hành dân chủ được Hồ Chí Minh coi là “là cái chìa khóa vạn năng 
có thể giải quyết mọi khó khăn”, trong đó có vấn đề chống bất bình đẳng, 
thực hiện bình đẳng xã hội. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế 
thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, trong đó có tư tưởng của 
Người về dân chủ, để giải quyết các vấn đề trong bảo vệ và phát triển đất 
nước, trong đó có vấn đề biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội. Đặt 
trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi nhấn mạnh thêm một số điểm có tính gợi 
mở từ di sản Hồ Chí Minh như sau: 

Một là, dân chủ theo Hồ Chí Minh tức là mọi tầng lớp nhân dân đều có 
quyền và có cơ hội thực tế tham gia vào công việc nhà nước, vào quá trình 
hoạch định đường lối, chính sách, trong đó có đường lối, chính sách giải 
quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ chế ban 
hành chính sách phải dựa trên nền tảng là nắm bắt chính xác tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Muốn vậy, cán bộ phải 
gần dân, hiểu dân, lắng nghe nhân dân, học hỏi nhân dân. Người chỉ rõ: 
““Phải đưa chính trị vào giữa dân gian”. Trước kia, việc gì cũng từ “trên dội 
xuống”. Từ nay việc gì cũng phải từ “dưới nhoi lên””2. Phải thật sự tôn trọng 
tiếng nói của nhân dân, trí tuệ của nhân dân và cách làm của nhân dân. 
Phải thực hành dân chủ rộng rãi để phát huy cao độ sức sáng tạo và tính 
tích cực chính trị của nhân dân. Phải làm sao để giải quyết vấn đề bất bình 
đẳng trở thành sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là 
giải pháp dân chủ quan trọng cần được chú ý nghiên cứu, khai thác từ di sản 
Hồ Chí Minh trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng ở Việt Nam hiện nay. 

Hai là, từ quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ, trong đó dân tức là 
toàn dân, bình đẳng, không phân biệt đối xử, dù theo bất cứ cách tiếp cận cơ 
cấu xã hội nào (theo cách nói của Hồ Chí Minh là “không phân biệt giàu 
nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v..”3), công cuộc giải quyết các vấn đề bất bình 
đẳng xã hội ngay từ đầu phải thấm đẫm tinh thần bình đẳng, tức là tập hợp, 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.241. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.338. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.7. 
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phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, của toàn dân tộc. Tất nhiên, 
không phân biệt, không có nghĩa là đồng nhất các lực lượng cấu thành xã hội 
với nhau. Là một nhà mácxít thực tiễn, Hồ Chí Minh hiểu rất rõ sự khác biệt 
xã hội giữa các lực lượng xã hội khác nhau, dù đó là giai cấp, dân tộc hay tôn 
giáo... Nhưng điều đặc biệt của Hồ Chí Minh là, sự khác biệt ấy được nhìn 
nhận sâu sắc từ đặc điểm của từng lực lượng, để từ đó xác định đúng vị trí, 
vai trò của các lực lượng đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc, 
và trên cơ sở đó, có chính sách phù hợp nhằm tập hợp, phát huy tối đa tất cả 
các lực lượng đó. Như thế, khác biệt xã hội không dẫn đến bất bình đẳng xã 
hội và phân tầng xã hội, mà trái lại, dẫn tới bình đẳng xã hội, dẫn tới đoàn 
kết, tương trợ lẫn nhau. Đây là gợi mở có tính phương pháp luận rất quan 
trọng cần được đặc biệt chú ý trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội ở 
Việt Nam hiện nay - thực chất của vấn đề biến đổi cơ cấu xã hội và phân 
tầng xã hội như đã nói ở trên. 

Ba là, vận dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh để giải quyết vấn đề 
bất bình đẳng, tức là cần vận dụng nhuần nhuyễn chỉ dẫn của người về 
“Cái” và “Cách” thực hành dân chủ.  

Cái cần đạt tới là: Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá 
giàu. Người khá giàu thì giàu thêm. Người nào cũng biết chữ. Người nào 
cũng biết đoàn kết, yêu nước1. “Giàu” và “biết chữ” đó là mục tiêu phát triển 
toàn diện cả về vật chất và tinh thần, hay nói theo cách của Hồ Chí Minh là 
“giàu về vật chất, mạnh về tinh thần”. Điều này triết lý phương Đông đã nói 
đến - “Phú Giáo tương tùy”. Hồ Chí Minh kế thừa và bổ sung thêm: Không 
chỉ các cá nhân phát triển toàn diện, mà các cá nhân đó còn đoàn kết với 
nhau, còn cùng nhau phấn đấu vì quyền lợi chung của dân tộc, để tất cả 
cùng phát triển toàn diện. Tất cả mọi người, mọi lực lượng xã hội không chỉ 
có trách nhiệm với mình, mà còn phải có trách nhiệm với nhau và trách 
nhiệm với cộng đồng. Nếu đạt tới mục tiêu đó, thì ngay trong mục tiêu đó đã 
hàm ẩn cơ chế hạn chế, khắc phục bất bình đẳng xã hội. 

Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh rõ thêm Cách làm, đó là: “Đem tài dân, sức 
dân, của dân làm lợi cho dân. Không phải Chính phủ xuất tiền ra làm. 
Chính phủ chỉ giúp kế hoạch cổ động”2. Cách làm này đậm đặc chất dân chủ 

__________ 
1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.81. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.81.  
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và dân chủ rất triệt để, bởi không chỉ xác định cần huy động mọi nguồn lực 
trong dân, từ tài, đến sức, đến của của nhân dân, mà còn chỉ rõ vai trò của 
Nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý, lãnh đạo xã hội trong một chế độ 
dân chủ đích thực. Như vậy, mối quan hệ giữa cái và cách hợp thành mối 
quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân, trong một sự nghiệp của 
chính nhân dân, do nhân dân thực hiện và vì nhân dân. Đó là dân chủ thực 
sự và triệt để, và thực hành dân chủ như thế, chính là nguyên lý để giải 
quyết mọi vấn đề, trong đó có vấn đề bất bình đẳng xã hội. 

Bốn là, giáo dục mang tính dân chủ là một giải pháp rất căn cốt mà lúc 
sinh thời, bản thân Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ giá trị của nó và luôn 
chú trọng sử dụng nó để giải quyết những vấn đề của cách mạng. Ngay khi 
chế độ mới vừa ra đời, ngày 03/9/1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ 
lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong 6 nhiệm vụ cấp bách cần 
làm ngay, Hồ Chí Minh xác định có vấn đề chống giặc dốt. Người chỉ rõ: 
“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”1. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, 
hưởng dụng một nền giáo dục phát huy mọi khả năng sẵn có của con người 
là quyền của mọi công dân trong một xã hội dân chủ. Nhưng học tập, đồng 
thời còn là một nghĩa vụ của mỗi công dân, để nâng cao năng lực làm chủ 
của họ, từ đó có thể hoàn thành vai trò người chủ của chế độ xã hội mới. 
Hồ Chí Minh ý thức rõ tri thức, học vấn, trí tuệ thực sự là một nguồn lực cho 
sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi nhóm người và của toàn xã hội. Vì thế, 
phải đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận nguồn lực này, phải làm sao để 
“ai cũng được học hành”. Đây là một quan điểm thể hiện tầm nhìn vượt 
thời đại, và dù đã được Hồ Chí Minh nêu ra từ cách đây 75 năm, nhưng vẫn 
giữ nguyên tính thời sự nóng hổi, đặc biệt là trong việc giải quyết vấn đề bất 
bình đẳng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu của nhiều chuyên gia, 
nhiều tổ chức quốc tế cho thấy, dịch chuyển xã hội về thu nhập của người 
Việt Nam những năm gần đây gắn liền với trình độ học vấn. Theo nghiên 
cứu của Oxfarm, thực tiễn đã chứng minh và người Việt Nam cũng ngày 
càng nhận thức rõ một thực tế là: “học vấn cao về lâu dài sẽ giúp con cái họ 
tăng thu nhập, tăng cơ hội tìm kiếm công việc ổn định. Nhóm có thu nhập 
thấp nhất cũng như các nhóm có thu nhập cao hơn đều tin tưởng vào vai trò 
lâu dài của học vấn đối với dịch chuyển đi lên”2. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.7. 
2. Oxfarm: Dịch chuyển xã hội và bất bình đẳng cơ hội tại Việt Nam: Xu hướng và các 

yếu tố tác động, Sđd, tr.9. 
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Năm là, cần xây dựng một hệ thống thể chế dân chủ, từ Hiến pháp, pháp 
luật đến các quy tắc đạo đức, chuẩn mực hành vi, v.v., đồng thời phát huy 
vai trò của cả hệ thống chính trị vốn là những thiết chế dân chủ của nhân 
dân để giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng xã hội. Ngoài ra, để giải quyết 
được các vấn đề bất bình đẳng xã hội, thực hiện bình đẳng theo đúng nghĩa 
tích cực của nó, cần kết hợp thực hiện giá trị bình đẳng với các giá trị khác, 
đặc biệt là giá trị công bằng dân chủ, pháp quyền, công bằng, bình đẳng, đó 
là nhóm giá trị đi liền với nhau trong di sản tư tưởng, cũng như trong thực 
hành chính trị của Hồ Chí Minh. Đây cũng là điều cần đặc biệt chú ý trong 
bối cảnh hiện nay. Chính ở đây, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần phải cảnh 
giác trước sự tha hóa của lý tưởng bình đẳng. Người nhiều lần nhấn mạnh, 
bình đẳng không có nghĩa là cào bằng, ngang nhau, bình quân chủ nghĩa, 
giỏi kém như nhau, người làm nhiều và người làm ít, thậm chí không làm 
cũng hưởng như nhau, v.v., bởi thứ bình đẳng bị tha hóa đó đã xâm phạm 
đến giá trị công bằng và các giá trị khác. Người cũng lưu ý tuyệt đối không 
thể nhân danh bình đẳng mà tự do vô chính phủ hoặc/và vi phạm pháp luật. 
Người chỉ rõ, thực hiện bình đẳng và các giá trị chính trị khác là cả một quá 
trình lâu dài, không thể chủ quan, duy ý chí, phi lịch sử, và cần có sự tham 
gia của toàn hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi nêu cao tinh thần gương 
mẫu, sẵn sàng hy sinh, “chịu thiệt phần nào” của những tổ chức, những cá 
nhân ở địa vị cầm quyền, lãnh đạo - những vị trí dễ có suy nghĩ và hành vi 
bất bình đẳng nhất. Bình đẳng phải được nhận thức sâu sắc, thực hiện rộng 
rãi, cả từ trên xuống và từ dưới lên. 

* 
*     * 

Biến đổi cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội theo hướng gia tăng bất bình 
đẳng xã hội là một xu thế thực tế đang diễn ra ở Việt Nam. Đó là xu thế khó 
tránh khỏi trong quá trình phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, công cuộc chống lại bất bình đẳng xã hội đang được triển khai rất 
mạnh mẽ và có hiệu quả. Ngày 08/10/2020, tổ chức Oxfam đã công bố Báo 
cáo toàn cầu về Chỉ số cam kết giảm bất bình đẳng (CRII) năm 2020, theo 
đó, Việt Nam được nhận định “đã đạt được những kết quả nổi bật về Chỉ số 
cam kết giảm bất bình đẳng, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN”. Tuy vậy, 
xu thế gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam còn diễn biến phức tạp. Trong bối 
cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ tiếp tục mang đến những gợi mở 
quan trọng cho giải quyết vấn đề này. Đó thực sự là một tài nguyên quý báu, 
cần được tiếp tục nghiên cứu, khai thác, phát huy. 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH  
TRONG HOẠCH ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG VỀ KINH TẾ - ĐỐI NGOẠI,  

XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP,  
TỰ CHỦ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

PGS.TS. TRẦN MINH TRƯỞNG* 

Tình hình thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI đã và đang có 
những thay đổi lớn trong quan hệ quốc tế, thể hiện ở sự căng thẳng trong 
quan hệ Nga - Mỹ; Nga - EU và quan hệ Trung - Mỹ; sự “điều chỉnh” chiến 
lược quân sự của các nước lớn như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... tập trung 
ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương1; sự nổi lên của “chủ 
nghĩa bảo hộ”; “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, đặc biệt là cuộc “chiến tranh 
thương mại Trung - Mỹ”, đã ảnh hưởng đến tất cả các nước. Trong một thế 
giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam và các 
quốc gia trong khu vực ASEAN bị tác động trực tiếp, nhiều mặt của tình 
hình quốc tế nói trên, song cũng có nhiều yếu tố thuận lợi mới hé lộ. Vấn đề 
là, để nhận thức được thời cơ và thách thức, phải có sự nghiên cứu toàn diện 
và thấu đáo, trên cơ sở đó xây dựng đường lối đối ngoại phù hợp với bối cảnh 
quốc tế và trong nước, đảm bảo sự “cân bằng thích ứng”; nhằm giảm thiểu 
những tác động bất lợi đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chính trị - an ninh - 
quốc phòng, v.v.; đồng thời tìm ra những yếu tố thuận lợi để kịp thời nắm 
bắt, vận dụng, phát huy, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước 
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Việt Nam không thể đứng ngoài vòng xoáy của 
toàn cầu hóa, mà phải tiến tới liên kết khu vực, liên kết quốc tế, đường lối 

__________ 
* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
1. Chiến lược “hướng Đông” của Nga và Ấn Độ; chính sách “xoay trục” của Mỹ; chính 

sách “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. 
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đối ngoại của Đảng chỉ đạo thời gian vừa qua, chứng tỏ phù hợp với xu thế 
phát triển chung của thế giới, đáp ứng lợi ích phát triển của các bên.  

Để hoạch định đường lối đối ngoại đúng đắn, hiệu quả, nhằm thu hút 
được “ngoại lực” phục vụ cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nếu 
nhìn từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, vấn đề rất quan trọng được Người 
luôn quan tâm chỉ đạo xử lý, là vấn đề quan hệ, hợp tác với các cường quốc. 
Theo Hồ Chí Minh, các cường quốc có vị trí, vai trò quyết định đến sự ổn 
định, phát triển (hay mất ổn định) của tình hình thế giới, cho nên phải chú 
trọng xây dựng chính sách, phương châm, phương pháp, nguyên tắc “đặc 
thù” trong quan hệ với các cường quốc. Hồ Chí Minh nhận định, các cường 
quốc luôn có xu hướng bắt tay, thỏa hiệp với nhau để thao túng thế giới, 
hoặc “bắt tay nhau” để chèn ép các quốc gia nhỏ yếu hơn, buộc các nước nhỏ 
yếu phải phục tùng, phải phụ thuộc và lệ thuộc.  

Một đặc điểm khác của các cường quốc: Cùng với sự thỏa hiệp, trong quá 
trình thiết lập khu vực ảnh hưởng (hoặc tranh giành thị trường, lợi nhuận), 
các cường quốc luôn có mâu thuẫn với nhau; họ tranh giành với nhau về 
quyền lợi... Nắm bắt được đặc điểm cơ bản đó, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây 
dựng đường lối đối ngoại và chính sách ngoại giao với các cường quốc: “Kiên 
định, linh hoạt, khôn khéo; mềm dẻo, không ảo tưởng; thực hiện phương 
châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến””. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định, 
những nước có tiềm lực kinh tế và khoa học - kỹ thuật phát triển, có vị trí và 
vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế, đặc biệt là 
trong quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, vì vậy cần 
hết sức chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nước lớn. Theo 
Người, xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn luôn là một nhiệm vụ 
trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 

Trong quan hệ quốc tế, quan hệ giữa các quốc gia, chắc chắn không 
tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, Hồ Chí Minh chỉ đạo, phương châm 
xử lý quan hệ với các cường quốc: Giải quyết mọi bất đồng bằng đàm phán, 
thương lượng, đối thoại hòa bình; “Dàn xếp sao cho đại sự thành tiểu sự, tiểu 
sự thành vô sự”; trong đấu tranh đàm phán với các cường quốc, phải kiên trì 
không nóng vội, không ảo tưởng, dao động, “không ngả nghiêng” trước bất cứ 
một áp lực nào, phải kiên định giữ vững lập trường mang tính nguyên tắc, 
thực hiện theo mục tiêu chiến lược của cách mạng, không lệ thuộc vào đối 
tác bên ngoài. Muốn thực thi có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
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trong quan hệ với các cường quốc, cần phải giữ vững nguyên tắc: Đặt lợi ích 
dân tộc lên trên, kiên định đường lối chiến lược, kiên trì và kiên quyết đấu 
tranh; chủ động đàm phán khi có điều kiện (dù nhỏ nhất), cố gắng tìm ra 
mẫu số chung về lợi ích, thực thi chính sách “ngoại giao cân bằng” giữa các 
cường quốc; thực hiện quan hệ hợp tác cùng có lợi, tạo ra mối quan hệ “cộng 
đồng lợi ích” để các nước lớn ràng buộc, kiềm chế lẫn nhau. 

Trong bối cảnh, tình hình mới, nguy cơ mất chủ quyền độc lập dân tộc, 
mất chủ quyền về kinh tế... không phải đã hết, mà được biểu hiện dưới nhiều 
hình thức mới. Các nước lớn, đặc biệt là các nước đế quốc không bao giờ chịu 
từ bỏ âm mưu gây áp lực, ảnh hưởng chiếm đoạt thị trường. Bây giờ không 
hẳn là thời đại của súng đạn và những đội quân viễn chinh xâm lược, mà 
bằng kinh tế, bằng “diễn biến hòa bình”; các nước đế quốc luôn tìm cơ hội để 
buộc các nước nhỏ yếu, nghèo phụ thuộc vào mình. Sự tàn phá của những 
đồng đôla Mỹ cũng mạnh mẽ không kém gì bom đạn, nếu chúng ta mất cảnh 
giác thì sẽ bị hủy hoại bản sắc văn hóa, đạo đức, trở thành những “con nợ” về 
kinh tế và bị lệ thuộc vào các cường quốc kinh tế. Điều quan trọng nhất mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta là, trong bất kỳ điều kiện, 
hoàn cảnh nào cũng phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của bộ 
phận. Đó là nguyên tắc bất di, bất dịch để chớp thời cơ hợp tác và hội nhập 
chủ động, toàn diện với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới mà 
không sợ mất bản sắc, hòa tan hay chệch hướng; cũng là điều kiện để xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ bền vững.  

Trong bối cảnh hiện nay, khi “ngoại giao là đầu mối”, “ngoại giao là lực 
lượng tiên phong, mở đường”; “ngoại giao là phương tiện, là cầu nối, là đại 
diện kinh tế, văn hóa, là hình ảnh quốc gia”,... thì rõ ràng ngoại giao ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế, đặc biệt là 
kinh tế đối ngoại, đó là tiền đề để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Vì 
thế, việc hoạch định đường lối đối ngoại đúng đắn, có quan hệ trực tiếp, biện 
chứng với việc thu hút “ngoại lực” phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập tự 
chủ. Tiếp cận từ góc độ đó, việc vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 
(trước hết là trong ứng xử với các nước lớn) vào xây dựng đường lối đối ngoại 
hiện nay, cũng đồng thời tham gia giải quyết vấn đề xây dựng nền kinh tế 
“độc lập, tự chủ” trong bối cảnh “toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”. Bởi vì, tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh không chỉ đề cập đến vấn đề quan hệ, hợp tác 
có nguyên tắc, có phương châm, phương pháp... với các nước, mà còn thể 
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hiện quan điểm, phải tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, không 
được làm cho mình trở thành tự cô lập. Đây là quan điểm đối ngoại được 
Hồ Chí Minh tuyên bố ngay sau khi tuyên bố thành lập Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945): “thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên 
thế giới để giữ gìn hòa bình”1; “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng 
thân thiện, hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc bình đẳng để ủng hộ lẫn nhau 
trong xây dựng và giữ vững nền độc lập”2. Tháng 1/1950, trong Tuyên bố khi 
đi thăm Trung Quốc, Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: “Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt mọi quan hệ thân thiện hợp tác với bất 
cứ một nước nào trên nguyên tắc: tôn trọng sự hoàn chỉnh về chủ quyền và 
lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp nội trị của 
nhau, bình đẳng cùng có lợi, và chung sống hòa bình”3. Tôn trọng lẫn nhau, 
nêu cao nhân nghĩa và đạo lý trong quan hệ quốc tế, đó là tư tưởng ngoại 
giao hiện đại mà Hồ Chí Minh là một trong những người đầu tiên chủ 
trương và thực hiện. Đây là tư tưởng ngoại giao phù hợp với xu thế phát 
triển trong quan hệ quốc tế, do đó đã phát huy được sức mạnh dân tộc kết 
hợp với sức mạnh thời đại, làm nên sức mạnh to lớn, góp phần vào thắng lợi 
vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. 

Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, 
Đảng ta đã hoạch định đường lối đối ngoại: “Tiếp tục thực hiện đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”4. 
Trên cơ sở mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam 
sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. 
Nắm bắt xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, với sự phát 
triển của khoa học - công nghệ, mỗi nước, mỗi khu vực đi dần vào chuyên 
môn hóa sản xuất các mặt hàng mang tính đặc thù,..., cần nghiên cứu để có 
chủ trương hợp tác kịp thời, phát huy thế mạnh, hiệu quả. Có thể nói, nhờ 

__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.39.  
2. Báo Cứu quốc, số 57, ngày 05/10/1945. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.12. 
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, 

tr.117-118. 
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có đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam đã từng bước “phá vỡ bao vây 
cấm vận”; thoát khỏi khủng hoảng; mở rộng quan hệ với các nước, nâng cao 
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ 
ngoại giao với hơn 190 nước và vùng lãnh thổ; quan hệ thương mại với trên 
230 đối tác; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như: Ủy ban Nhân 
quyền Liên hợp quốc; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc; tham gia ký kết và trở thành thành viên của nhiều hiệp ước và tổ 
chức quốc tế. Thu nhập bình quân từ GDP 471 USD/người năm 1995, đến 
năm 2020 đạt 2.779 USD/người; từ một nước không đủ lương thực cho tiêu 
dùng, trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, lâm sản 
đứng hàng đầu thế giới, v.v..  

Hiện nay, để thu hút được “ngoại lực” phục vụ cho việc xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ, theo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cần phải có 
chính sách đối ngoại linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đa dạng 
trong phương pháp và hình thức hoạt động đối ngoại. Trước hết phải nhận 
thức được một cách khách quan về tình hình thế giới và trong nước tác động 
đến mọi lĩnh vực của nước ta. Cùng với những khó khăn, thách thức chung 
trên thế giới hiện nay mà các quốc gia đều phải phấn đấu vượt qua (nhất là 
về kinh tế); thì trong tương quan lực lượng thế giới và khu vực, vị thế kinh tế 
của Việt Nam còn khá khiêm tốn (GDP đứng ở tốp cuối các nước ASEAN), 
nguy cơ tụt hậu còn rất lớn, năng suất lao động thấp, cạnh tranh hàng hóa 
yếu; phát triển thiếu bền vững; đại dịch Covid-19 tác động toàn cầu, thiên 
tai, bão lũ v.v., đang là những gánh nặng của nền kinh tế Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào việc 
hoạch định đường lối đối ngoại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, trong 
đó nội dung phát triển kinh tế là trọng tâm, phải được cụ thể hóa trong hoạt 
động kinh tế đối ngoại (với bốn nhiệm vụ lớn: tham mưu dự báo, đột phá mở 
đường, hỗ trợ đồng hành và đôn đốc triển khai). Đồng thời với việc hoạch 
định đường lối, phải phát huy vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đối ngoại, 
(bám sát tình hình thế giới; làm đầu mối và cầu nối, cung cấp thông tin, 
dự báo...), tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước điều hành kinh tế - xã 
hội. Đường lối đối ngoại của Đảng phải có nội dung bao quát chỉ đạo mọi 
hoạt động của kinh tế đối ngoại; cụ thể hóa bằng các chính sách và hoạt động 
ngoại giao; chỉ đạo ngoại giao với vai trò tiên phong, mở đường cho kinh tế 
Việt Nam xâm nhập vào các thị trường quốc tế; hội nhập kinh tế sâu rộng 
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vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Hoạt động kinh tế đối ngoại song hành 
cùng các hình thức hoạt động quốc tế khác, chủ động đưa Việt Nam bước 
trên con đường hội nhập vững chắc, không lệ thuộc. Đường lối đối ngoại của 
Đảng muốn đi vào cuộc sống, phải thông qua hoạt động kinh tế cụ thể, 
nhưng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng có vai trò soi sáng, dẫn dắt 
nền kinh tế đất nước tiếp tục và nhanh chóng hòa nhập vào tiến trình hội 
nhập phát triển. Đó là hướng đi đúng đắn, vững chắc trên những nấc thang 
của con đường hội nhập và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. 

Mặc dù thế giới đã và sẽ có rất nhiều đổi thay, nhưng tư tưởng ngoại giao 
Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị. Tư tưởng ngoại giao của Người được kết 
tinh từ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nhân loại, do đó có giá trị 
bền vững và là giá trị phổ quát của nhân dân tất cả các dân tộc trên thế giới. 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đường lối đối ngoại trong 
giai đoạn hiện nay, nhằm phát huy ngoại lực, phục vụ xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ, chính là vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vào công cuộc đổi mới, phát triển 
đất nước, là yêu cầu đặt ra đối với chiến lược ngoại giao của Đảng và Nhà 
nước ta hiện nay. 

Tóm lại, trên cơ sở tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Đảng ta đã hoạch 
định đường lối đối ngoại phù hợp với những yếu tố khách quan của thời đại, 
tuân thủ những quy tắc chung trong quan hệ quốc tế, hài hòa mối quan hệ 
giữa dân tộc với nhân loại, nhưng vẫn đảm bảo giữ được những vấn đề có 
tính chiến lược. Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng là tiếp tục thúc đẩy, 
mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác phát triển kinh tế với tất cả các quốc gia, 
các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế; 
hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Để xây dựng được nền kinh tế bền vững, 
độc lập, tự chủ, phải luôn luôn tuân thủ những nguyên tắc, bài học từ tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Người đã soi sáng trong quá 
khứ và sẽ vẫn còn dẫn dắt chúng ta đi đến thành công trong hiện tại và 
tương lai. 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  
TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY 

TS. LÊ HẢI BÌNH* 

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh đã để lại 
một kho tàng lý luận và tư tưởng cách mạng vô giá. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
là hệ thống những quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của 
cách mạng Việt Nam. Đó là sản phẩm của sự vận dụng, phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và 
phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn 
hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động tuyên truyền, đối 
ngoại và thông tin đối ngoại rất rộng lớn và sâu sắc, có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn vô cùng quan trọng, để lại những bài học giá trị cho các thế hệ cán 
bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Việc tìm hiểu các quan điểm, tư tưởng 
của Người đối với công tác thông tin đối ngoại có ý nghĩa quan trọng nhằm 
phát huy các cơ hội, vượt qua thách thức đối với lĩnh vực công tác này, nhất 
là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, môi trường truyền thông có 
nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay. 

1. Thông tin đối ngoại tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với 
Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc 

Trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đi đến 
nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, vừa lao động mưu sinh, 
vừa tự học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu bằng cách hòa mình với 

__________ 
* Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách 

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. 
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những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa. Tại 
Pháp, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, viết 
nhiều bài đăng trên các báo Le Paria (Người cùng khổ), La Vie Ouvrière (Đời 
sống thợ thuyền),...1. Tại Trung Quốc, Người tham gia thành lập Hội Liên 
hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên để truyền bá những tư tưởng cách 
mạng chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước. Các tác phẩm của Người có ý 
nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền cách mạng Việt Nam và các 
nước thuộc địa; lên án, tố cáo những chính sách cai trị cùng các thủ đoạn 
đàn áp, cướp bóc của thực dân Pháp ở Đông Dương, thuyết phục nhân dân 
tiến bộ Pháp đồng tình, ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do và công lý của nhân 
dân Việt Nam. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc Tuyên ngôn độc lập như một thông điệp có ý nghĩa quan trọng cả về đối 
nội và đối ngoại, nhằm công bố và khẳng định quyền độc lập, dân chủ, chấm 
dứt giai đoạn nô lệ của dân tộc ta, mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do của 
các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Đồng thời, khẳng định vai trò quốc tế, 
trách nhiệm của các nước lớn đối với việc thực hiện quyền bình đẳng giữa 
các dân tộc, trước hết là độc lập dân tộc2. 

Ngay trong những ngày đầu của nền độc lập non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trực tiếp dẫn dắt và đưa ra nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực đối với 
hoạt động đối ngoại nhân dân như: lập Hội thân hữu giữa Việt Nam với nước 
ngoài, đề nghị đưa thanh niên Việt Nam thăm nước ngoài để thiết lập quan 
hệ văn hóa, nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực, xúc tiến 
nhiều cuộc giao lưu nhân dân với các nước. Đồng hành với các hoạt động đối 
ngoại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thông tin đối ngoại giai 
đoạn này nhằm hướng tới việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tự do, 
dân chủ, độc lập và hòa bình, muốn làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ, 
không gây thù oán với một ai; củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, làm 

__________ 
1. Đặc biệt, Người viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp lên án mạnh mẽ chế độ 

thực dân, tố cáo sự thối nát, bất công, vô nhận đạo của chủ nghĩa thực dân Pháp và chế độ 
thống trị của chúng tại Đông Dương, trong đó có Việt Nam.  

2. TS. Vũ Ngọc Am: “Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn độc 
lập năm 1945”, http://www.dangcongsan.vn/tieu-diem/gia-tri-lich-su-va-y-nghia-thoi-dai-
cua-ban-tuyen-ngon-doc-lap-nam-1945-404771.html. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 752

cho dư luận thế giới thấy rõ thiện chí hòa bình của Việt Nam trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác đối ngoại và thông tin đối 
ngoại được đẩy mạnh nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại phục vụ công cuộc 
xây dựng miền Bắc; tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc đấu tranh cách 
mạng ở miền Nam; vận động, thúc đẩy hình thành mặt trận nhân dân thế 
giới ủng hộ Việt Nam và phong trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh; tạo ra 
cục diện mới đấu tranh ngoại giao sắc bén trong đàm phán, nhất là tại Hội 
nghị Pari, kết hợp với mặt trận quân sự và chính trị để kết thúc chiến tranh 
một cách có lợi nhất cho đất nước, tạo tiền đề cho thắng lợi của cuộc tổng 
tiến công mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Trong giai đoạn này, thông tin đối ngoại trở thành công cụ đắc lực góp phần 
hiện thực hóa hoạt động đối ngoại, cũng như tạo nên những làn sóng dư 
luận ủng hộ Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ đối ngoại, đem lại chiến thắng cho Việt Nam không chỉ trên bàn 
đàm phán mà cả trên mặt trận chiến trường giải phóng miền Nam. 

2. Xác định đúng, trúng đối tượng để có cách tiếp cận và phương 
thức thông tin đối ngoại phù hợp 

Thông qua các phương thức như các bài viết chính luận trên báo chí, sách, 
các bài phát biểu, diễn văn, trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh, thông 
các các diễn đàn quốc tế lớn..., Nguyễn Ái Quốc đã truyền đạt những thông tin 
về tình hình nhân dân Việt Nam bị áp bức bởi thực dân Pháp, kêu gọi sự ủng 
hộ quốc tế trong quá trình đấu tranh cho độc lập của dân tộc1. Đến khi Việt 
Nam giành được độc lập năm 1945, thông điệp lại hướng đến sự thống nhất 
của đất nước Việt Nam không bị chia cắt hai miền, về tinh thần đoàn kết quốc 
tế, sẵn sàng làm bạn với những quốc gia tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt 
Nam hay đính chính những luận điệu sai lệch về nhân dân hay Chính phủ 
Việt Nam với công chúng của truyền thông quốc tế...  

Đồng thời, trong suốt quá trình thực hiện hoạt động truyền thông đối 
ngoại, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh với công chúng quốc tế những nét khái 

__________ 
1. Joel Kindrick: “How Ho Chi Minh developed his thoughts and theories on war”, 

https://www.historynet.com/13747719.htm. 
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quát về dân tộc Việt Nam để họ hiểu và tăng thêm thiện cảm. Hồ Chí Minh 
đặc biệt chú trọng tới tính riêng biệt và đặc trưng của từng nhóm đối tượng 
công chúng, sao cho cách tiếp cận, phương thức truyền tải phù hợp và hiệu 
quả nhất. Bởi vậy, việc nắm được đối tượng trong hoạt động thông tin đối 
ngoại của Hồ Chí Minh là rất cần thiết để hiểu sâu hơn những thông điệp và 
lý do Người lựa chọn sử dụng những phương thức khác nhau. 

Nhóm 1: Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới  
(1) Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước đế quốc: Nguyễn Ái Quốc 

tham gia các hoạt động của phong trào dân tộc chủ nghĩa để chính thức gửi 
thông điệp1 tới các nước đế quốc thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất. Ngoài ra, tiêu biểu có bài phát biểu năm 1920 tại Pháp trước Đảng 
Cộng sản Pháp về tình trạng áp bức của nhân dân Việt Nam dưới sự bảo hộ 
của thực dân Pháp; Thư gửi Tổng thống Mỹ Truman ngày 2/11/1945 đề nghị 
Mỹ ủng trợ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam; Trả lời phỏng vấn 
báo Newsweek năm 19492; Bài diễn văn gửi tới nhân dân Việt Nam, nhân 
dân Pháp và các nước Đồng minh tháng 12/1946; Thư gửi Chính phủ, Quốc 
hội và nhân dân Pháp 19473... 

(2) Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo: Tiêu biểu là Thư gửi Stalin thông báo về sự tồn tại của 
dân tộc Việt Nam cùng với cuộc chiến giành lại độc lập từ thực dân Pháp 
năm 1945; Thư gửi Chính phủ Liên Xô đề nghị đưa vấn đề Việt Nam ra 
trước Hội đồng Liên hợp quốc; chùm bài báo “Thư từ Trung Quốc” đăng trên 
báo Notre Voix (Tiếng nói của chúng ta) từ năm 1938 đến năm 19394 nói về 
tinh thần chiến đấu ngoan cường của nhân dân Trung Quốc chống lại phát 
xít Nhật; năm 1940 Hồ Chí Minh viết loạt 10 bài báo đăng trên tờ “Cứu vong 

__________ 
1. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919) gửi tới Hội nghị các nước thắng trận 

trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, sau đó được đăng lại bởi cơ quan ngôn luận Đảng Xã 
hội Pháp với nhan đề “Quyền các dân tộc”. 

2. Christopher E. Goscha: Courting Diplomatic Disaster? The Difficult Integration of 
Vietnam into the Internationalist Communist Movement (1945 - 1950), Journal of 
Vietnamese Studies, 2006, Vol. 1, Numbers 1-2, pps. 59-103. 

3. Benard B. Fall (Ed): Ho Chi Minh on revolution: selected writings, 1920-66. The New American 
Library, 1967, Inc, https://www.bannedthought.net/Vietnam/HoChiMinh/HoChiMinhOnRevolution- 
SelectedWritings-1920-66.pdf. 

4. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hoạt động báo chí của Hồ Chí Minh” 
https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/4938-hoat-dong-bao-chi-cua-ho-chi-minh.html. 
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nhật báo” của Trung Quốc với bút danh Bình Sơn, trình bày cục diện các 
nước đế quốc, thực dân thời điểm phátxít Đức phát động Chiến tranh thế 
giới thứ hai... 

(3) Nhân dân các nước thuộc địa: Trong Điện văn gửi Hội nghị Liên Phi, 
Người viết: “Dân tộc Việt Nam đương chiến đấu cho nền độc lập rất lấy làm 
cảm động tiếp được quyết nghị án của Hội nghị liên Phi ủng hộ cuộc tranh 
đấu của dân tộc Việt Nam chống lại bọn thực dân Pháp”1. Người gửi rất 
nhiều thông điệp, thể hiện sự đồng cảm, kêu gọi nhân dân các dân tộc 
thuộc địa tăng cường đoàn kết trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa; ra sức 
ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ Latinh. 

(4) Giai cấp công nhân, những người theo chủ nghĩa cộng sản trên thế 
giới: Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc lập ra báo Người cùng khổ (Le Paria) - cơ 
quan ngôn luận của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, phản ánh nội dung 
xoay quanh tinh thần đoàn kết và giải phóng con người. Nguyễn Ái Quốc cũng 
viết bài cộng tác với các báo cách mạng nổi tiếng thế giới như: L'Humanité 
(Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp, La Vie Ouvrièr (Đời sống thợ thuyền) 
của Liên đoàn Lao động Pháp, Mezdunarodnaia Telegramma (Điện tín Quốc 
tế) của Quốc tế Cộng sản III, Pravda (Sự thật) của Đảng Cộng sản Liên Xô...  

Nhóm 2: Người dân các nước đế quốc ở Đông Dương 
(5) Người dân các nước đế quốc xâm lược Việt Nam ở tại Đông Dương: 

Bài diễn văn gửi tới những người Pháp tại Đông Dương tháng 10/1945 thể 
hiện quan điểm của người Việt Nam đối với 2 bộ phận người Pháp, trình bày 
tình hình tại Việt Nam và kêu gọi hành động của họ ứng với di sản tự do, 
bình đẳng, bác ái mà tổ tiên họ đã đấu tranh giành được... 

Nhóm 3: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 
(6) Người tranh thủ vận động Việt kiều ở các nước đế quốc đấu tranh cho 

công cuộc giành độc lập của nước nhà. Trong Lời kêu gọi gửi tới người Việt 
tại Pháp tháng 5/1945, Người tán dương sự phản đối của Việt kiều tại Anh 
đòi Chính phủ Anh rút quân Anh - Ấn khỏi miền Nam Việt Nam, đồng thời 
kêu gọi họ đại diện mạnh mẽ cho tiếng nói của dân tộc Việt Nam trên thế 
giới, đặc biệt là với nhân dân Pháp, nhấn mạnh sự khổ ải mà dân tộc 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.71. 
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Việt Nam đang phải trải qua nhưng sự đoàn kết và ý chí độc lập, tự do thì 
ngoan cường và mạnh mẽ hơn bao giờ. 

Nhóm 4: Nhân dân ở trong nước 
(7) Đối với người dân Việt Nam ở trong nước, Người rất chú trọng các 

hoạt động thông tin đa dạng về tình hình quốc tế nhằm cổ vũ nhân dân đi 
theo cách mạng và học hỏi kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức của các nước 
khác1. Thông qua đó, Người lên án mạnh mẽ tội ác chế độ thực dân, đế quốc, 
thức tỉnh lòng yêu nước của đồng bào.  

3. Phong cách tuyên truyền đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Có thể thấy rõ sự kiên định của Người trong công tác tuyên truyền đối 
ngoại khi lên án chủ nghĩa thực dân và kẻ thù. Trên các diễn đàn, hội nghị, 
Người sẵn sàng phê bình Đảng Cộng sản Pháp chưa có sự quan tâm đúng 
mực với tình hình các nước thuộc địa. Ngược lại, khi tiếp cận nhân dân các 
nước trên thế giới cũng như nhân dân Việt Nam, Người lại thực sự khôn 
khéo, giản dị, thái độ chân thành dễ cảm hóa và thuyết phục lòng người.  

Phong cách viết cũng như đối thoại của Hồ Chí Minh luôn ngắn gọn, súc 
tích, lý lẽ khách quan, khoa học lồng ghép trong yếu tố văn hóa, nghệ thuật xen 
lẫn với sự hài hước, dí dỏm rất tinh tế. Chính điều đó đã tạo ra sự gần gũi, dễ đi 
vào lòng người, dễ cảm hóa đối với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. 

Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thể hiện năng lực và bản lĩnh của Người, là kết quả của quá trình rèn luyện, 
bôn ba tìm đường cứu nước, lĩnh hội cả hai nền văn hóa phương Đông và 
phương Tây để làm giàu trí tuệ và tìm lời giải cho cách mạng Việt Nam. 
Người rất coi trọng khả năng thích ứng, điều chỉnh nhạy bén cho phù hợp 
với tình hình mới. Quan điểm của Người là: “Tình hình mới đã đặt ra những 
nhiệm vụ mới, phương châm mới, sách lược mới. Chính sách và khẩu hiệu 
cũng phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới”2.  

__________ 
1. Thành lập Báo Thanh niên - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên, nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tăng cường hiểu biết 
của người dân về tình hình thế giới, các nước đế quốc, tình hình ở nước Nga Xôviết nơi đi 
theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa; năm 1926 thành lập Báo Công nông, năm 1927 
thành lập Báo Lính kách mệnh. 

2. http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/943851/ngoai-giao-viet-nam-vung 
buoc-di-theo-con-duong-cua-bac. 
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chủ động và cởi mở với các cuộc 
trả lời phóng viên báo chí nước ngoài, nhiều trong số đó Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trả lời trực tiếp bằng ngoại ngữ, để lại ấn tượng sâu đậm đối với phóng viên 
quốc tế1. Nhà báo người Úc Wilfred Burchett, người từng có nhiều cuộc 
phỏng vấn Hồ Chí Minh, cho biết:  Cảm giác đầu tiên của tôi là sự thân 
mật, ấm áp và giản dị. Hồ Chủ tịch có khả năng khiến người ta thấy nhẹ 
nhõm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên và trình bày những vấn đề phức tạp 
nhất chỉ trong vài từ và cử chỉ rõ ràng. Trong những cuộc gặp gỡ tiếp theo 
với nhân cách vĩ đại này, sự ấm áp, giản dị, cách thể hiện rõ ràng xuất 
phát từ trí tuệ mẫn tiệp và sự thấu hiểu trọn vẹn chủ đề khiến tôi có ấn 
tượng vô cùng sâu sắc.  

4. Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác 
thông tin đối ngoại hiện nay 

Hiện nay tình hình thế giới và khu vực liên tục diễn biến phức tạp, khó 
lường, đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã gây khủng hoảng và bất ổn trên toàn 
thế giới. Bên cạnh việc làm sao đảm bảo duy trì một hệ thống y tế vững vàng 
để ứng phó kịp thời với đại dịch thì gánh nặng phục hồi kinh tế sau đại dịch 
cũng là nhiệm vụ nặng nề của hầu hết các quốc gia. Những nước hứng chịu 
nhiều thiệt hại nhất do đại dịch Covid-19 lại nằm ở các quốc gia phát triển, 
thị trường và đối tác lớn của Việt Nam, như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, 
Nga, Trung Quốc, các khu vực châu Âu, Đông Bắc Á... Bên cạnh đó, các vấn 
đề an ninh truyền thống như cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là Mỹ - 
Trung Quốc; tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn; các vấn đề an 
ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp hơn; chủ nghĩa khủng bố, xung 
đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng 
nghiêm trọng.  

Ở trong nước, năm 2020 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối 
nội, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là việc tiến hành đại hội các cấp tiến 
tới Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN, 
__________ 

1. Tính từ năm 1945, Người đã tham gia trả lời hơn 100 bài phỏng vấn báo chí trong và 
ngoài nước. Nội dung các bài trả lời phỏng vấn của Hồ Chí Minh phong phú về nội dung, bao 
quát rất nhiều vấn đề từ trong nước đến quốc tế, từ đối nội đến đối ngoại, từ kinh tế - xã hội 
đến chính trị, an ninh - quốc phòng và cả đời tư...  
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Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khi đó, 
các âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động vi phạm pháp 
luật ngày càng tinh vi, các thế lực thù địch tận dụng mọi vấn đề, mọi thời 
điểm để chống phá sự lãnh đạo của Đảng.  

Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Việt Nam đã và đang kiểm soát 
dịch bệnh hiệu quả và được sự công nhận của cộng đồng quốc tế; truyền 
thông quốc tế ca ngợi Việt Nam là “điểm sáng hiếm có” và “đáng ngạc nhiên” 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành1; những cử chỉ nhân đạo của 
Việt Nam đối với các quốc gia và tại các diễn đàn đa phương đã khẳng định 
Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.  

Trước những cơ hội và thách thức đó, công tác thông tin đối ngoại ngày 
càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi uy tín và vị thế của Việt Nam 
đang ngày được củng cố trên trường quốc tế, tận dụng những cơ hội đòn bẩy 
này sẽ giúp thế giới biết đến và hiểu hơn về Việt Nam. Cùng với đó, các công 
tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới vào Việt Nam 
cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, 
thúc đẩy các hoạt động giao thương, du lịch, vận tải, thương mại nhằm phát 
triển kinh tế đất nước. 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, công tác 
thông tin đối ngoại đã từng bước trưởng thành và đạt nhiều thành tựu to lớn 
mang tính lịch sử, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc 
lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim 
chỉ nam cho công tác tư tưởng, tuyên truyền và đối ngoại Việt Nam. Những 
tư tưởng, phương châm kinh điển mà Bác chỉ ra như “dĩ bất biến, ứng vạn 
biến”, “ngoại giao tâm công”, “ngũ tri” (biết mình, biết người, biết thời thế, 
biết dừng, biết biến) cũng như những bài học tuyên truyền làm sao để “dân 
nhớ, dân hiểu, dân tin và dân làm theo” sẽ mãi là những bài học nằm lòng 
đối với các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.  

Trên cơ sở đó, người làm công tác thông tin đối ngoại hiện nay cần nắm 
vững phương châm: “chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng”; 
kết hợp hài hòa giữa thông tin đối ngoại với tuyên truyền đối nội; đặt mục 

__________ 
1. Https://www.nhandan.com.vn/y-te/item/44247102-truyen-thong-quoc-te-danh-gia- 

cao-kinh-nghiem-chong-dich-cua-viet-nam.html. 
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tiêu vì lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu; củng cố tinh thần đoàn kết dân 
tộc và mở rộng đoàn kết quốc tế thông qua hoạt động tuyên truyền và thông 
tin đối ngoại; học tập và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo 
trước một thế giới đầy biến động. Trong đó, cần không ngừng học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; thích ứng nhanh với những thay đổi 
của môi trường thông tin, truyền thông, trong đó có việc xác định đúng, 
trúng các nhóm đối tượng, vận dụng các phương thức phù hợp, nhất là công 
nghệ thông tin, để gia tăng tính lan tỏa, thẩm thấu đối với các đối tượng 
khác nhau.  

Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, những biến chuyển nhanh chóng 
trong tình hình thế giới và khu vực đã và đang đặt ra cho công tác thông tin 
đối ngoại cả thuận lợi và thách thức đan xen. Trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế sâu rộng, thông tin đối ngoại ngày càng có nội dung và phạm vi rất rộng, 
không đơn thuần là thông tin ra ngoài các nước, các tổ chức quốc tế mà còn 
bao gồm cả thông tin của các nước vào Việt Nam; thông tin quảng bá kết hợp 
với đấu tranh, trên cơ sở vừa bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nhân loại. Việc 
thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại giúp nâng cao vai trò, vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế, giúp nhân dân các nước hiểu hơn về đất nước, 
nhân dân Việt Nam hiểu biết về bạn bè trên thế giới, từ đó xây dựng mối 
quan hệ giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế phát triển.  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiên phong trong công tác 
thông tin đối ngoại, đã vận dụng sáng tạo, khéo léo các hình thức thông tin 
đối ngoại để tăng cường thế và lực cho cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Người trong quá trình hoạt động tuyên truyền đối ngoại đã để lại 
nhiều bài học sâu sắc, có giá trị cho đến tận hôm nay. Khéo léo vận dụng các 
bài học quý giá đó sẽ giúp công tác thông tin đối ngoại vượt qua thách thức, 
tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần thiết thực cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phục vụ cho chặng đường 10 năm tới 
hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

   TS. TRẦN THỊ MINH* 

Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng của mình, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh căn dặn: “việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi 
đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng 
giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”1. Trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng ta thường xuyên 
chăm lo xây dựng, chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những nhiệm kỳ đại hội gần 
đây, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; phát động và lãnh đạo nhiều cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có 
thể khẳng định, chính tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã trở thành niềm tin yêu, thành ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân 
đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nói chung và 
công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng. 

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ rõ rằng: muốn làm cách mạng, giành chính quyền, cần có nhiều nhân tố, 
trong đó nhân tố quan trọng, quyết định nhất là Đảng chân chính của giai 
cấp công nhân và của nhân dân lao động lãnh đạo. Người cũng lưu ý rằng, 
trong từng giai đoạn lãnh đạo xây dựng đất nước, Đảng phải coi trọng công 

__________ 
* Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.616. 
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tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, làm trong 
sạch đội ngũ, nâng cao phẩm chất, khả năng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
phục vụ tốt hơn lợi ích của nhân dân. Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: “Đảng ta là 
một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo 
đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân”1. Để hoàn thành tốt vai trò, trọng trách của 
mình, Đảng phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một mặt, chỉnh 
đốn Đảng khẳng định sức mạnh chính trị to lớn của Đảng trong cải tạo cái 
cũ, xây dựng cái mới trong các lĩnh vực đời sống xã hội; mặt khác, đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đi ngược lại lợi ích, 
nguyện vọng của nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và chỉnh đốn 
Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, 
một tầm cao mới để Đảng luôn tồn tại với tư cách người lãnh đạo cách mạng, 
luôn phát triển với tư cách Đảng cầm quyền. Do vậy, với Người, xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà 
còn là công việc thường xuyên của Đảng trong vai trò lãnh đạo cách mạng, 
bởi “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có 
vững thuyền mới chạy”2. Trên thực tế, ở đâu, muốn hoàn thành tốt mọi việc, 
thì ở đó, tổ chức của Đảng phải trong sạch, vững mạnh, toàn thể cán bộ, 
đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng. Muốn vậy, phải tổ chức cấp ủy thật tốt, vừa giáo dục, vừa phải 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và 
giáo dục cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà 
nước, làm gương mẫu cho nhân dân. Chỉ có như vậy, Đảng mới được củng cố 
cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 

Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên luôn chịu sự tác động của những cái 
hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Để loại bỏ cái xấu, cái dở cần phải rèn luyện 
thường xuyên, trong đó biện pháp quan trọng là đổi mới, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Chỉnh đốn Đảng là để cán bộ, đảng viên khi gặp khó khăn thì 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.611-612. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289. 
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củng cố quan điểm, lập trường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, không bi quan, 
không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn, xây dựng Đảng là để khắc phục những 
thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 
rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một 
Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu 
mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm 
kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, 
mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”1. 

Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh được 
thể hiện rất phong phú, đa dạng. Người nêu rõ phương châm từng bước, có 
trọng tâm, có kế hoạch rõ ràng, chu đáo. Chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng 
phải làm toàn diện cả chính trị, tư tưởng và tổ chức; phải được tiến hành ở 
tất cả các cấp. Trong đó, đặc biệt coi trọng làm tốt ở chi bộ, vì chi bộ là nền 
móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
rằng “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ 
sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí 
tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng”2. “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong 
quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, 
mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc 
không trôi chảy”3. 

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hồ Chí Minh còn yêu cầu phải xây 
dựng đội ngũ đảng viên. Đảng viên phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý 
tưởng của Đảng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên 
trên hết, trước hết, biết hy sinh lợi ích của cá nhân mình để bảo đảm lợi ích 
cho Đảng. Đảng viên phải có đời tư trong sáng, là một tấm gương mẫu mực 
để mọi người noi theo. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh 
rất quan tâm đến trách nhiệm và tư cách đảng viên. Tư tưởng chủ đạo và 
xuyên suốt là, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết và ra sức phấn 
đấu tu dưỡng rèn luyện, học tập để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân 
được tốt hơn. 

Đồng thời, với việc xây dựng nền tảng lý luận xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
Hồ Chí Minh chính là tấm gương lớn về đạo đức, phong cách của người cộng 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.301. 
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.28, 193. 
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sản chân chính. Đạo đức cộng sản của Người bắt nguồn, tỏa sáng từ tấm 
lòng yêu nước, thương dân; từ lẽ sống tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, 
suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu vì hạnh phúc của 
con người; luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên 
hết, trước hết; kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức 
cách mạng. Tư tưởng, đạo đức cộng sản thấm nhuần tự nhiên trong suy 
nghĩ, hành động của Người, được biểu hiện sinh động thành phong cách 
Hồ Chí Minh. Đó là phong cách tư duy khoa học, sáng tạo; phong cách  lãnh 
đạo dân chủ, quần chúng, quyết đoán, nói đi đôi với làm; phong cách làm 
việc cụ thể, sâu sát, dứt điểm; phong cách sống giản dị, thanh cao; phong 
cách ứng xử tinh tế, nhân văn tràn đầy tình yêu thương con người. 

2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua 

Trong những năm qua, Đảng ta đã quán triệt quan điểm chỉ đạo: phòng, 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 
phải được gắn với xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo 
đức, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải 
nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo 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” 
gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Nhận thức sâu sắc nguy cơ tha hóa trong nội bộ Đảng; yêu cầu bức thiết, 
cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, kế thừa, phát 
huy những giá trị vô giá của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
Đại hội XII của Đảng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến 
lược, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”1. Cũng tại Đại 
hội XII, lần đầu tiên vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được nhắc đến với tư 
cách là “trụ cột thứ tư” trong công tác xây dựng Đảng: “Xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.  

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 217. 



Phần thứ ba: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG...  763

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng đã được triển khai sâu rộng, thiết thực. Hầu hết các 
cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên 
truyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 
05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nhận thức của đa số cán 
bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong 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 đã được 
tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường 
xuyên; việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
đi vào nền nếp. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng 
tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW được được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong đợt kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 
giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm, cấp ủy các 
cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và chất lượng; 
Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với những 
nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, công tác 
kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn. Nhiều nơi đã 
chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát 
huy tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái 
sai, biểu hiện lệch lạc. Đa số tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế 
hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, đã xử lý kỷ luật 
nghiêm khắc những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của 
Đảng, Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các 
cấp quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Đã xây dựng được nhiều tập 
thể và cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu, là những tấm gương sinh động 
trong phong trào “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” . 

Cùng với việc nhân rộng các điển hình tiêu biểu, việc thực hiện quy định 
nêu gương được các cấp ủy đặc biệt chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã 
tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về 
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trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu 
cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục 
hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; 
đẩy mạnh hơn việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao hơn với công việc được giao. 

Tuy nhiên, trước tác động của mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, hội 
nhập quốc tế, có nơi, có lúc, một số tổ chức đảng, một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền, không nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không thực hiện 
nghiêm túc nghị quyết, quy định của Đảng và những chỉ dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm tổn hại thanh 
danh, uy tín của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân. Những hạn chế, 
thiếu sót nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân quan 
trọng là bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập 
trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác 
động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi 
các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước 
Đảng, trước dân.  

3. Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Thứ nhất, xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo 
đức, trọng tâm là xây dựng văn hóa, đạo đức trong toàn Đảng, trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, làm gương xây dựng văn hóa, đạo đức xã hội. Tiếp tục đổi 
mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng 
quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, 
ngại va chạm. Hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù 
hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột 
xuất. Trong thời gian tới, việc xây dựng đội ngũ người đứng đầu phải được 
tiến hành toàn diện và đồng bộ, đúng nguyên tắc, từ khâu phát hiện, làm 
quy hoạch, bồi dưỡng đến bổ nhiệm, sử dụng và đãi ngộ để ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Phải hoàn thiện các quy định, chế tài để 
giám sát việc thực hiện quyền lực của người đứng đầu. Đồng thời, Đảng tiếp 



Phần thứ ba: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG...  765

tục hoàn thiện các quy định, chế tài để tạo điều kiện cho người đứng đầu 
quản lý, giám sát cán bộ, công chức thuộc quyền nhằm thực hiện tốt việc đấu 
tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị.  

Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phong cách của cán 
bộ, đảng viên, lấy hiệu quả công việc, chăm lo hạnh phúc của nhân dân làm 
tiêu chí hàng đầu. Đảng cần chủ động, tích cực ban hành đồng bộ các nghị 
quyết, quy định, chỉ thị liên quan tới phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo để những văn bản này được 
thể chế hóa và đi vào cuộc sống. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó 
mật thiết giữa Đảng và dân. Đảng phải tiếp tục hoàn thiện và đổi mới nội 
dung, hình thức tập hợp nhân dân; tiếp tục và kiên trì thực hiện tốt Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Ðảng gắn với 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các 
cấp ủy đảng kịp thời ngăn ngừa, đấu tranh khắc phục các hiện tượng quan 
liêu, hách dịch, sách nhiễu, hay thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức 
xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cần phê phán các biểu hiện lợi 
dụng việc gần dân để mưu cầu lợi ích riêng, dân chủ giả hiệu, hoặc theo 
đuôi quần chúng...  

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục, rèn luyện 
cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là 
biện pháp quan trọng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến nghị 
quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước rộng rãi đến 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp xã hội, triển khai sâu rộng giáo dục đạo 
đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp với phong trào học tập và 
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm bắt 
kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong xã hội; đẩy mạnh tuyên 
truyền, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, 
đảng viên ưu tú, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo nên phong trào 
thi đua rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh khắc phục những yếu kém trong 
tổ chức đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
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đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đặc biệt là tình 
trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, bè phái, cơ hội chính trị, chạy chức, chạy 
quyền, quan liêu, xa dân... trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự 
liêm khiết, thật sự là Đảng của giai cấp, của dân tộc, được nhân dân tin 
yêu, ủng hộ. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
trong các lĩnh vực của hệ thống chính trị. “Đổi mới hình thức, biện pháp 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đánh giá việc quản lý, giáo dục, rèn luyện 
cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa 
cá nhân, cơ hội, thực dụng”1. 

 Có thể khẳng định, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ mới, 
vận hội mới, dân tộc ta cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách 
thức. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là 
nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt, tiếp tục học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm cho Đảng ta trong 
sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền. 

__________ 
1. GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, GS.TS. Vũ Văn Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Viết Thông: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2016, tr.117. 
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ĐOÀN KẾT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH -  
HẠT NHÂN CỦA ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 

PGS.TS. TRẦN HẬU* 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”1. Nghiên cứu tư 
tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh chúng ta rút ra nhiều điều tâm đắc cho 
cuộc sống hôm nay. 

1. Đoàn kết và đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Quan điểm đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm một không 
gian rộng lớn, bao gồm đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết 
quốc tế. Mỗi không gian đoàn kết có nội hàm cụ thể, thiết thực và có tầm 
quan trọng riêng nhưng lại quan hệ hữu cơ với nhau, hợp lại thành một hệ 
thống chỉnh thể. Khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết, Người nhiều lần 
chỉ rõ: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó 
khăn, giành thắng lợi”2, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành 
công”3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định đó là một trong năm bài 
học kinh nghiệm lịch sử của cách mạng nước ta.  

Để thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội cần phát huy tổng hợp lực của 
một hệ thống động lực, trong đó cần xác định động lực chủ yếu, đóng vai trò 
hạt nhân lôi kéo và thúc đẩy các động lực khác trong hệ thống. Đại hội IX 
của Đảng đã đề ra quan điểm coi đoàn kết toàn dân là động lực chủ yếu để 
phát triển đất nước, là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực 

__________ 
* Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.20. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.177. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.186. 
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to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc1, trong đó khẳng định rõ sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng là nòng cốt và cơ sở vững chắc của khối đoàn kết dân 
tộc. Đoàn kết phải gắn liền với thống nhất trong Đảng để thể hiện rõ tính 
mục đích của đoàn kết và loại trừ đoàn kết theo kiểu bè phái, tạo thế bền 
vững cho sự đoàn kết và ngăn ngừa mầm mống của sự chia rẽ, phân liệt.  

Về bản chất, đoàn kết thống nhất trong Đảng là sự đoàn kết của những 
người yêu nước và tiến bộ, có chung một lý tưởng cách mạng, tự nguyện hy 
sinh, phấn đấu vì sự nghiệp cao cả của Tổ quốc, vì lợi ích tối cao của dân tộc, 
vì quyền lợi chân chính của toàn dân. Đó là sự đoàn kết triệt để, toàn diện 
về tư tưởng, chính trị và tổ chức ở trình độ cao. Đó còn là sự kết hợp chặt 
chẽ, hữu cơ giữa tính kỷ luật nghiêm minh, tính tự nguyện, tự giác và tình 
đồng chí thương yêu lẫn nhau. Ba yếu tố đó có quan hệ tương tác gắn bó với 
nhau và được thực hiện bằng vũ khí tự phê bình và phê bình một cách 
thường xuyên, nghiêm túc trong sinh hoạt thường xuyên của Đảng. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết thống nhất trong Đảng là vấn đề 
chiến lược vô cùng quan trọng, là tư tưởng xuyên suốt của phương hướng xây 
dựng Đảng và đường lối cách mạng Việt Nam. Theo Người, đoàn kết trong 
Đảng phải thể hiện ở sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng. 
Trong Đảng không thể chấp nhận tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi 
ngược, bằng mặt không bằng lòng. Trong Đảng không tha thứ cho hiện 
tượng chia rẽ, bè phái... làm suy yếu sức mạnh của Đảng. Sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng không phải là cảm tính, cảm tình, mà phải dựa trên nền 
tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối chính trị của Đảng. 

Đảng sinh ra từ trong lòng dân tộc, gắn bó và trưởng thành trong lịch sử 
đấu tranh của nhân dân, nên Đảng mang trong mình truyền thống tinh hoa 
của dân tộc, thừa hưởng và phát triển truyền thống yêu nước và đoàn kết 
của dân tộc. Là đội tiên phong của dân tộc, có lý luận cách mạng tiên tiến soi 
đường chỉ lối, Đảng cần và có thể đi đầu và nêu gương sáng trong khối đoàn 
kết toàn dân, đưa đoàn kết toàn dân lên trình độ phát triển cao và bền vững 
trên nền tảng trí tuệ, tổ chức và hành động, đủ sức vượt qua những trở ngại, 
khắc phục những khó khăn, sửa chữa những sai lầm có thể xảy ra trong quá 
trình đoàn kết thống nhất đội ngũ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
ngay từ lúc ban đầu đã thể hiện bằng sự đoàn kết thống nhất giữa những 

__________ 
1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.60, tr.209.  
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người cộng sản vì một mục đích chung là đấu tranh giành độc lập cho Tổ 
quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một xã hội không có áp bức, 
bóc lột. Tuyên bố khi Đảng ra công khai với tên Đảng Lao động Việt Nam 
(năm 1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: toàn bộ mục đích của Đảng 
được thu gọn trong tám chữ “ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ 
QUỐC”1. Chỉ khi nào biết đặt lợi ích của dân, của nước lên trên hết thì mới 
có thể gạt bỏ mọi chia rẽ, để đi đến đoàn kết thống nhất. Đó chính là tiền đề 
quan trọng nhất cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Một trong những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Đảng rút ra trong 
hơn 90 năm qua là phải luôn luôn giữ gìn, vun đắp, bảo vệ sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhiệm vụ cách mạng càng 
nặng nề, khó khăn, thách thức càng lớn lao, lại càng phải tăng cường đoàn 
kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết thống nhất nhằm xây dựng, củng cố 
sức mạnh của Đảng, làm cho hàng triệu đảng viên hợp thành một đội ngũ 
thống nhất ý chí, tư tưởng và hành động, từ đó tập hợp đoàn kết được hàng 
chục triệu quần chúng đi theo ngọn cờ của Đảng. Nhờ sức mạnh đoàn kết, 
Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, 
hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến hành đổi 
mới đất nước thành công. Lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng không chỉ 
vì Đảng đề ra và thực hiện được đường lối đúng đắn, mang lại lợi ích cho 
dân, cho nước, mà còn tin tưởng vào tấm gương sáng về sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng, do đó nhân dân hướng về Đảng, tin ở Đảng, chung sức xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Trong Đảng càng đoàn kết thống nhất thì càng đoàn kết được toàn dân, 
càng tăng cường sức mạnh của Đảng, từ đó bảo đảm cho sự tồn tại và phát 
triển của Đảng. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương 
đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn ở 
con ngươi của mắt mình”2. Không thể nào đoàn kết trong Đảng nếu như vẫn 
còn lợi ích nhóm, thói vô tổ chức, không ai nghe ai, bè phái, cục bộ, cơ hội... 
Vì vậy, tiêu chí trước hết để đánh giá kết quả xây dựng Đảng, điều kiện tiên 
quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chính là sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối và Điều lệ của Đảng. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.49.  
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là quá trình không ngừng 
đấu tranh để bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của Đảng qua các thời 
kỳ, từ khi hoạt động bí mật cho đến lúc ra công khai, từ lúc chưa giành được 
chính quyền cho đến khi trở thành một đảng cầm quyền. Đảng đấu tranh 
kiên quyết với mọi hoạt động nhằm chia rẽ, bè phái, với các biểu hiện vô tổ 
chức, vô kỷ luật, cơ hội chính trị... làm tổn hại đến sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. Đảng thường xuyên giáo dục đảng viên, cương quyết xử lý kỷ 
luật nghiêm khắc, không có vùng cấm, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên 
thoái hóa, biến chất, làm tổn hại đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những mặt trái 
đã tác động, làm suy thoái một bộ phận cán bộ, đảng viên, với những biểu 
hiện như: quan liêu, hách dịch, tham nhũng, bè cánh, vô cảm... là những 
ung nhọt làm mất uy tín và làm suy yếu sức mạnh của Đảng, tổn thương 
đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng. Vì vậy, qua các thời kỳ, Đảng đều rất coi trọng việc xây dựng, 
củng cố, chỉnh đốn, đổi mới Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch. Kinh 
nghiệm cho thấy, chỉ có thể củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng nếu 
như Đảng có được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, từng 
đảng viên tự nguyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người cộng 
sản, không tự đánh mất mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

2. Củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn hiện nay 

Để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, cần phải tiến 
hành công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên trên cơ sở 
không ngừng nâng cao trình độ, năng lực trí tuệ của Đảng. Có nhiều phương 
pháp để xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, phong cách, lối sống, 
song cách tốt nhất, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Trong Đảng thực hành 
dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình...”1 
đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ giải quyết mối quan hệ giữa đảng viên 
với tổ chức Đảng, giữa thiểu số và đa số, cấp trên và cấp dưới, toàn thể với 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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bộ phận nhằm củng cố sự đoàn kết thống nhất ở trong Đảng. Đó là nguồn 
lực làm cho toàn Đảng trở thành một khối thống nhất ý chí và hành động, 
có kỷ luật nghiêm minh, có tổ chức chặt chẽ, đồng thời vẫn bảo đảm phát 
huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của từng đảng viên. Nhờ giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trải qua các thời kỳ cách mạng 
với nhiều tình huống khác nhau, Đảng vẫn giữ được sự thống nhất về ý 
chí và hành động, do đó giữ vững được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 
để làm hạt nhân đoàn kết toàn dân và được nhân dân hết lòng ủng hộ, 
giúp đỡ. Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ có thể được giữ vững với điều 
kiện Đảng có đường lối, chủ trương đúng đắn, đội ngũ cán bộ, đảng viên 
của Đảng trong sạch, gương mẫu, đặc biệt là trách nhiệm của những 
người lãnh đạo các cấp. 

Để mở rộng dân chủ, tăng cường tập trung, điều quan trọng là thực hiện 
tốt sự lãnh đạo tập thể nhằm bảo đảm cho mọi quyết định của Đảng được 
đúng đắn trên cơ sở tập hợp được trí tuệ, kinh nghiệm của Đảng, của nhân 
dân, hạn chế được sai lầm chủ quan, duy ý chí, tránh được bệnh quan liêu. 
Mặt khác cần đề cao trách nhiệm cá nhân trên cơ sở phân công phụ trách 
hợp lý, hợp tình. Kinh nghiệm cho thấy, việc đề cao trách nhiệm cá nhân có 
ý nghĩa rất quan trọng, nhưng cần tránh nguy cơ độc đoán, chuyên quyền, 
gia trưởng hoặc nhân danh tập thể để hành động vì mục đích cá nhân. Mọi 
cơ chế về sự lãnh đạo tập thể cần phải có chế tài ràng buộc trách nhiệm cá 
nhân người đứng đầu. 

Thực hành dân chủ là nội dung đặc biệt quan trọng để cho nguyên tắc 
dân chủ tập trung phát huy tốt vai trò của nó và bảo đảm sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng. Chỉ có thực hành tốt dân chủ thực sự trong Đảng mới 
chống được bệnh quan liêu, mới giữ vững được đoàn kết thống nhất, nhằm 
bảo đảm thực hiện quyền làm chủ chính đáng của đảng viên đối với mọi hoạt 
động của Đảng. Những quyền đó bao gồm: quyền được thông tin, thảo luận 
và biểu quyết, quyền ứng cử và đề cử, quyền phê bình và chất vấn, quyền 
trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hay kỷ luật 
về mình, quyền được bảo lưu ý kiến của mình khi ý kiến đó thuộc về thiểu 
số. Việc ban hành quy chế giám sát và nghiêm cấm mọi sự định kiến, trù 
dập sẽ bảo đảm cho sinh hoạt dân chủ trong Đảng được thực hiện tốt, trước 
hết là trong cấp ủy đảng các cấp, vừa phát huy dân chủ thực sự, vừa giữ 
vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 
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Tiến hành tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, nghiêm túc 
là cách tốt nhất để thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng. Đó phải là hoạt động thể hiện tính đảng của mỗi đảng viên, sự giác 
ngộ chính trị, ý thức cầu thị và tinh thần phụ trách trước Đảng, trước nhân 
dân của người đảng viên. Phê bình phải trên cơ sở đường lối, quan điểm, 
nguyên tắc đảng, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau của những người cộng 
sản cùng chung lý tưởng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Kinh nghiệm 
cho thấy, chỉ có làm được như vậy mới khắc phục được bệnh qua loa, hình 
thức, dĩ hòa vi quý, hoặc đả kích, vụ lợi, cơ hội chủ nghĩa. 

Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn luôn đòi hỏi sự nỗ lực 
của toàn Đảng, đồng thời phải biết dựa vào dân để củng cố đoàn kết thống 
nhất trong Đảng. Nhân dân ta giàu lòng yêu nước và gắn bó với Đảng ngay 
từ lúc Đảng mới ra đời, luôn coi Đảng là Đảng của mình, mong muốn Đảng 
luôn luôn vững mạnh, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo đất nước, cho nên nhân 
dân sẵn sàng góp sức xây dựng Đảng. Biết tin dân và dựa vào dân, lắng 
nghe ý kiến, đóng góp của dân để xây dựng Đảng, củng cố sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng sẽ làm cho quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân ngày càng 
bền chặt, sức mạnh của Đảng sẽ ngày càng tăng lên, Đảng càng có điều kiện 
tốt để lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Toàn dân tộc đoàn kết 
sẽ tạo môi trường lành mạnh cho sự đoàn kết trong Đảng. Mối quan hệ biện 
chứng hai chiều đó là kinh nghiệm quý trong quá trình cách mạng nước ta. 

Bài học xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng - bài học gìn giữ sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng, thể hiện sâu sắc tinh hoa truyền thống của 
dân tộc và của Đảng. Đoàn kết, thống nhất được tôi luyện qua thực tiễn đã 
trở thành vấn đề có tính quy luật phát triển của Đảng, dân tộc ta. Đối với 
Đảng ta, đoàn kết có điểm tương đồng với tình đoàn kết của những người 
cộng sản trên thế giới, nhưng lại mang đậm bản sắc Việt Nam mà tiêu biểu 
là tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh. Với cách tiếp cận đó, học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trong đó, quan trọng là tư 
tưởng đoàn kết thống nhất trong Đảng, tìm thấy tầm vóc sâu rộng của nó, 
tiếp nhận trong đó niềm tự hào, lòng tin tưởng, nguồn cảm hứng và kim chỉ 
nam cho hành động hôm nay. 
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HỆ GIÁ TRỊ HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG  
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY 

PGS.TS. PHẠM DUY ĐỨC* 

Hệ giá trị Hồ Chí Minh là tổng hợp các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Hồ Chí Minh được liên kết một cách hệ thống, nhất quán, có vai trò 
định hướng đối với tư duy và hành động trong suốt quá trình hoạt động cách 
mạng của Người, xác lập tầm vóc, vị thế, nhân cách, bản lĩnh của Người. Hệ 
giá trị Hồ Chí Minh là một hệ thống các giá trị phản ánh “kết quả của sự 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể 
của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn 
và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”1. 

1. Hệ giá trị Hồ Chí Minh - những nội dung cơ bản, bao trùm 

Định hướng giá trị bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng 
của Hồ Chí Minh như Người từng khẳng định: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham 
muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”2. Hệ giá trị 
cơ bản mà Hồ Chí Minh luôn hướng tới và phấn đấu suốt đời chính là độc lập 
cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho mỗi người. 

Theo Người, độc lập cho dân tộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến tự do 
cho nhân dân. Nếu không có độc lập cho dân tộc thì nhân dân không thể có 
tự do và con người không thể có hạnh phúc. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “nếu nước 
độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng 
__________ 

* Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.88. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.627. 
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có nghĩa lý gì”1. Dân tộc được độc lập, nhân dân được tự do mới có điều kiện 
để xây dựng hạnh phúc. Hạnh phúc của người dân là giá trị cao nhất mà 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Hạnh phúc này chỉ có thể có được trong điều kiện 
đất nước độc lập, tự do. Chính vì vậy, trong cuộc chiến đấu chống xâm lược 
giành độc lập, tự do cho đất nước, Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý 
sáng ngời: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”2. 

Để đảm bảo tự do, hạnh phúc cho nhân dân, Hồ Chí Minh đã khẳng định 
độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chỉ có thể đi lên chủ 
nghĩa xã hội mới bảo vệ được thành quả của độc lập dân tộc và đưa đến tự 
do, hạnh phúc cho nhân dân. Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy 
nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã 
hội là làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho 
dân có chỗ học hành3. “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ 
mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không 
lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần được xóa 
bỏ”4. Theo Người: “Mục đích của cách mạng là xây dựng một nước Việt Nam 
độc lập, thống nhất, tự do, giàu mạnh. Làm cho nhân dân được hưởng hạnh 
phúc và xây dựng một xã hội sung sướng, vẻ vang”5. Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh rằng chủ nghĩa xã hội không phải từ bên ngoài đưa vào mà là do nhân 
dân đồng lòng xây dựng nên: “Chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân, và do nhân dân tự xây dựng lấy”6.   

Như vậy, hệ giá trị cốt lõi mà Hồ Chí Minh hướng tới là độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh, hạnh phúc. Hệ giá trị cơ bản của Hồ Chí Minh chính là hệ thống 
quan điểm, tư tưởng toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về xây 
dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.627. 
3. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.175.  
4, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.438, 387. 
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.265. 
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văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; 
về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về 
xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh...  

Hệ giá trị này đã và đang là “cẩm nang thần kỳ” soi sáng đường lối đổi mới 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng 
ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm 
nguyên tắc tổ chức cơ bản”1. 

2. Hệ giá trị Hồ Chí Minh là cơ sở, là nền tảng tư tưởng để xây 
dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống hiện nay 

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc, đưa đất nước bước vào xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, một trong 
những quan tâm hàng đầu và thường xuyên của Hồ Chí Minh là xây dựng 
đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo sự nghiệp cách 
mạng, trong đó, đạo đức là gốc của người cách mạng.  

Giá trị đạo đức mà Hồ Chí Minh hướng tới và thực hành là đạo đức cách 
mạng. Nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành, 
kiên định lý tưởng cách mạng; đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết. Người cách mạng phải hết lòng, hết sức phục vụ 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng 
thương yêu con người, thương yêu đồng bào, đồng chí; thực hiện cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân; kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội... 

Chính vì vậy, công việc đặt lên hàng đầu trong huấn luyện, đào tạo cách 
mạng mà Hồ Chí Minh quan tâm là đạo đức cách mạng. Bài học đầu tiên trong 
cuốn sách Đường cách mệnh xuất bản năm 1927 là bài “Tư cách một người cách 
mệnh”. Trong đó, Hồ Chí Minh đã xác định trách nhiệm, bổn phận đạo đức của 
người cách mạng trong mối quan hệ với tự mình, với người, với công việc. Trong 
những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người 
đã dành thời gian, công sức để viết cuốn sách Đời sống mới (20/3/1947) và cuốn 
sách Sửa đổi lối làm việc (10/1947). Bên cạnh đó là hàng loạt các bài báo, các 
bài nói chuyện đề cập đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nói chung 
cũng như đạo đức của một số ngành, một số cấp nói riêng. 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.88. 
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Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, Hồ Chí Minh đã viết 
bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Theo Người, 
chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân đẻ ra nhiều căn bệnh làm mất uy tín của 
Đảng, làm tha hóa nhân cách của cán bộ, đảng viên, làm hại đến lợi ích của 
cách mạng, của nhân dân. Người kêu gọi cán bộ, đảng viên phải nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc của mình, 
Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”1. 

Như vậy, giá trị đạo đức cách mạng mà Hồ Chí Minh yêu cầu đối với 
mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng trước hết là kiên định, trung thành với 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng; thương yêu, gắn bó máu thịt với nhân dân, 
đời tư phải thực sự trong sáng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 
gương mẫu trước quần chúng nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá 
nhân, quan liêu, tham nhũng và các căn bệnh khác. Sự trung thực, đảm 
bảo tính thống nhất giữa lời nói và việc làm là cơ sở để tạo nên uy tín của 
tổ chức Đảng và của cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Đây là những giá 
trị cơ bản, chi phối toàn bộ suy nghĩ và hành động của Hồ Chí Minh, mãi 
mãi soi đường cho công tác xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ta. 

3. Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa và con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã quán triệt sâu 
sắc quan điểm xây dựng đạo đức cách mạng trong xã hội nói chung, trong cán 
bộ, đảng viên nói riêng. Trong các nghị quyết chuyên đề về văn hóa thời kỳ 
đổi mới vừa qua, từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII (1998) đến Nghị 
quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 khoá XI và Kết luận số 
27-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Đảng ta luôn luôn xác định nhiệm vụ 
trọng yếu đầu tiên để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là 
xây dựng về tư tưởng đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta 
đã xác định một nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng là xây dựng 
Đảng về đạo đức gắn liền với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và 
tổ chức. Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết, chỉ thị để 
__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622. 
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nhận diện, đấu tranh với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cấp cao, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải 
gương mẫu. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng, ban 
hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn liền với chức 
năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng lĩnh vực, từng đơn vị. Việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh, trở thành nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Hoạt 
động phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng đã được các cấp ủy, tổ 
chức đảng thực hiện nghiêm túc; coi trọng việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 
sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém sau phê bình. Công tác xây dựng Đảng 
về đạo đức đã bước đầu góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ 
gìn phẩm chất đạo đức, ngăn chặn và đẩy lùi từng bước sự suy thoái về đạo 
đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, “tự diễn biến”, 
“chuyển hóa”, “lợi ích nhóm” trong cán bộ, đảng viên. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đến nay vẫn còn nhiều hạn 
chế. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chưa thực sự trở thành việc làm tự 
giác; việc cụ thể hóa những chuẩn mực về đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế; việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức của một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, chưa chú ý 
đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với 
làm, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, 
mất đoàn kết, bè phái, gây mất lòng tin của nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên 
vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng, xử lý hình sự theo pháp luật. 

Trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh đến nhóm giải pháp 
xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó, một nội dung quan trọng là: “Nghiên 
cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều 
kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán 
bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử 
trong công việc hằng ngày”1. 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, 

tr.237. 
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Quán triệt và vận dụng sáng tạo hệ giá trị Hồ Chí Minh, đặc biệt là hệ 
giá trị đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách hiện nay. 
Các chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, trước hết 
là sự kiên trì và trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, có khát vọng cao cả, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh. Chấp hành nghiêm minh Điều lệ và các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và quy định về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Nâng 
cao trách nhiệm đạo đức trong thực hành công vụ theo Đề án Công vụ mà 
Chính phủ đã ban hành năm 2018. Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư. Giữ gìn phẩm chất đạo đức của cá nhân và gia đình. Chú trọng 
xây dựng các giá trị và chuẩn mực đạo đức của gia đình gương mẫu, hạnh 
phúc. Trung thực, gần gũi, gắn bó với nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu ý 
kiến trong phê bình và tự phê bình để sửa chữa những sai lầm, khuyết 
điểm. Có tác phong giản dị, gắn bó với quần chúng nhân dân, chống các 
bệnh quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, 
lợi ích nhóm, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng. Chống “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”. Thực hiện nhất quán lời nói đi đôi với việc làm, thực hành 
nêu gương trong cơ quan, tổ chức và trong các quan hệ xã hội. Tham gia 
tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây 
dựng đô thị thông minh”. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu 
và gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.  

Vấn đề xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo giá 
trị đạo đức Hồ Chí Minh cần được thể chế hóa và cụ thể hóa cho phù hợp 
với đặc điểm từng ngành, từng lĩnh vực, tránh việc sao chép, rập khuôn, xa 
rời thực tiễn. Các cấp ủy và chính quyền các ngành, các cấp cần vận dụng 
sáng tạo hệ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây 
dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, 
từng lĩnh vực, từng địa phương; chú trọng phát huy các giá trị đạo đức 
truyền thống tốt đẹp của cơ quan, đơn vị mình, bổ sung các chuẩn mực mới 
đáp ứng yêu cầu nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong 
tình hình mới, thực hiện khát vọng cao cả phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng 
của Đảng, của dân tộc đưa Việt Nam phát triển bền vững và ngày càng 
thịnh vượng, hạnh phúc. 
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XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ  
LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

PGS.TS. LÂM QUỐC TUẤN* 

Phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo chính trị được hiểu một 
cách tổng quát là sự tổng hợp của những biện pháp, phương pháp, cách thức, 
lề lối làm việc mang tính tiêu biểu, ổn định, riêng có được họ sử dụng một 
cách thường xuyên để thực thi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của mình. 
Phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo chính là kiểu hoạt động lãnh 
đạo được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và có sự tác động qua lại 
biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và yếu tố môi 
trường xã hội trong hệ thống lãnh đạo. Nhà phong cách học người Pháp  
D. Chalvin đưa ra một công thức: “Phong cách = cá tính x môi trường”1. 
Trong nội dung khái niệm của phong cách bao hàm cả hai mặt: ổn định 
tương đối và linh hoạt, mềm dẻo. 

Phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo được quy định bởi chức 
năng, nhiệm vụ, tổng thể những phẩm chất, tri thức, điều kiện hoạt động và 
sinh sống của người lãnh đạo. Nó luôn gắn liền với tính lịch sử, tính giai cấp, 
tính chính trị xã hội, hệ tư tưởng - đạo đức, tâm lý xã hội và truyền thống 
văn hóa dân tộc. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo có những yêu cầu, nguyên 
tắc là điều bắt buộc đối với hoạt động của người lãnh đạo, song điều đó 
không có nghĩa là làm hạn chế những sáng tạo cá nhân của người lãnh đạo. 

Phong cách là một hiện tượng cá nhân, một hiện tượng hoàn toàn cụ thể, 
không thể lặp lại ở người khác một cách đầy đủ. Để đạt được một phong cách 
làm việc, lãnh đạo hiệu quả, khoa học, việc học tập và thực hành phong cách 
Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết với các nội dung sau: 

__________ 
* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.  
1. D. Chalvin: Các phong cách quản lý, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1993, tr.19. 
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1. Sự thống nhất giữa tính Đảng, tính nguyên tắc với tính năng 
động và sáng tạo 

Đặc trưng về tư tưởng - chính trị (tính Đảng) là đặc trưng trước nhất của 
người cán bộ lãnh đạo chính trị. Tùy hoàn cảnh, điều kiện và đối tượng cụ 
thể, người lãnh đạo có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để 
hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhưng làm bất cứ công việc gì, 
trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, người cán bộ lãnh đạo đều phải và 
luôn luôn phải xuất phát từ hệ tư tưởng của Đảng, từ quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mọi hoạt động của người 
lãnh đạo đều phải đặt lợi ích của cách mạng, của Tổ quốc lên trên hết, trước 
hết, trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc, phải quán triệt mục đích 
phục vụ nhân dân, kiên định phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội và 
đường lối đổi mới của đất nước.  

V.I. Lênin đã nhiều lần chỉ ra rằng một đường lối chính trị đúng nguyên 
tắc là đường lối duy nhất có hiệu lực. Những vấn đề thuộc về nguyên tắc 
phải thường xuyên được bồi dưỡng, phát triển trong thực tiễn lãnh đạo để 
tạo nên sự ổn định cần thiết cho việc biểu hiện tính đảng trong phong cách 
làm việc của người lãnh đạo.  

Song phép biện chứng duy vật chỉ rõ sự vật, hiện tượng khách quan luôn 
luôn vận động, biến đổi và phát triển không ngừng. Do vậy, trong hoạt động 
thực tiễn nói chung cũng như hoạt động lãnh đạo nói riêng, trên cơ sở giữ 
vững quan điểm, lập trường, tính nguyên tắc, người cán bộ lãnh đạo phải rất 
chủ động, sáng tạo, nhanh nhạy với sự phát triển mới của tình hình để tìm 
chọn giải pháp tối ưu phù hợp với điều kiện, không gian, thời gian và đối 
tượng cụ thể. Hồ Chủ tịch đã từng nói “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “nguyên 
tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt”1, “cần 
nhận rõ tình thế để rồi tùy cơ ứng biến mà tiến chứ không hàm hồ làm bừa 
một cách vô chính trị”2. 

Muốn thể hiện nhuần nhuyễn đặc trưng này trong phong cách làm việc, đòi 
hỏi người cán bộ lãnh đạo phải xây dựng được một phong cách tư duy “độc lập, 
tự chủ”, “suy nghĩ sáng tạo và tự do tư tưởng”, “luôn hướng tới cái mới, cái tiến 
bộ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới để tư duy”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.555. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.244. 
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chính là một phong cách tư duy và hành động không lệ thuộc, không phụ thuộc, 
không bắt chước, theo đuôi, giáo điều. Sáng tạo là vận dụng đúng quy luật 
chung cho phù hợp với cái riêng, cái đặc thù. Đồng thời, sáng tạo cũng là tìm 
tòi, đề xuất những cái mới chưa có trong tiền lệ để có thể trả lời được những đòi 
hỏi do cuộc sống đặt ra. Năng động, sáng tạo phải thống nhất với lòng trung 
thành, hiểu theo nghĩa cách mạng của từ này, hoàn toàn xa lạ với khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa, hoặc là rập khuôn, giáo điều. 

2. Sự thống nhất giữa nhiệt tình cách mạng với khách quan, 
khoa học 

Nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người lãnh 
đạo, nó là động lực chân chính thôi thúc họ không nề hà gian khổ, đứng ra 
đón lấy thử thách, lo toan công việc. Chỉ có sự tận tụy, nhiệt thành, say mê, 
trăn trở với công việc mới có thể có được kết quả của những tìm tòi sáng tạo, 
mới đề xuất được những ý kiến, những phương án có giá trị để thực thi 
nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Chỉ có thực sự vì mục đích chung, người cán bộ 
lãnh đạo mới có đầy đủ dũng khí vượt lên những toan tính cá nhân, mới có 
đủ dũng cảm để chỉ ra và vượt qua những vật cản kìm hãm để đi tìm những 
con đường mới cho các tiềm năng phát triển.  

Nếu không có nhiệt tình cách mạng, người cán bộ lãnh đạo có thể “hy sinh” 
trí tuệ và phẩm giá, lòng tự tôn và sứ mệnh cao quý của nghề nghiệp để cầu an, 
bảo toàn địa vị, danh vọng và bổng lộc của mình. Nếu nhiệt tình cách mạng 
không được đánh thức thì người lãnh đạo sẽ rơi vào hội chứng “vừa đủ” thỏa 
mãn với thành tựu đã đạt được và sẽ nhanh chóng bị thụt lùi so với cuộc sống. 

 Tổng Bí thư Trường Chinh, khi tuổi đã cao, vẫn không ngừng trăn trở về 
hiện tình đất nước, không ngừng khảo sát, tổng kết thực tiễn vì bức thiết một 
nhu cầu đổi mới. Thời điểm đó, không ít ý kiến phê bình ông gay gắt: “chạy theo 
chủ nghĩa xã hội thị trường”, “bắt chước các quan điểm của nước ngoài”, rơi vào 
“chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh” v.v.. Nhưng với nhiệt tình cách mạng, “ông 
không quan tâm đến sự xúc phạm cá nhân mà ông lấy sự nghiệp làm trọng”1, 
chấp nhận và vượt qua thử thách trở thành một trong những người lát viên 
gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. 

__________ 
1. Trần Nhâm: Lê Duẩn - Trường Chinh, hai nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt 

Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.186-187. 
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Nhiệt tình cách mạng của người cán bộ lãnh đạo chỉ thực sự đem lại hiệu 
quả thiết thực khi thống nhất với tính trung thực, tôn trọng và tuân thủ quy 
luật khách quan. Trong mọi công việc đều phải nghiên cứu, phân tích khoa 
học với tinh thần khách quan, đánh giá đúng thực chất tình hình, xem xét 
kỹ hoàn cảnh cụ thể để từ đó đi đến những quyết định chính xác, tối ưu. 
Phong cách tư duy phải vừa mở rộng trí tuệ để nắm bắt tư tưởng, lý luận, 
vừa phải tư duy sâu sát trên những cứ liệu thực tế của cuộc sống.  

Nhiệt tình cách mạng sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí, thậm chí trở 
thành một nhân tố phá hoại nếu như nó không đi cùng với tri thức khoa học, 
nếu không tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Người cán bộ 
giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì việc xây dựng một phong 
cách làm việc thống nhất giữa nhiệt tình cách mạng với tính trung thực, 
khách quan, khoa học lại càng quan trọng và có ý nghĩa. 

3. Sự thống nhất giữa tính tập thể, dân chủ với tính quyết đoán, 
chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của  
cá nhân 

Người cán bộ bao giờ cũng gắn với tổ chức, nằm trong tổ chức. Nói tới 
cán bộ lãnh đạo là nói tới những người có trọng trách đứng đầu một tập 
thể. Không có người lãnh đạo đứng ngoài hay đứng trên tập thể lãnh đạo. 
Vì vậy, gắn bó với tập thể, tôn trọng dân chủ, phát huy sức mạnh của tập 
thể phải là một phong cách suy nghĩ và hành động chủ đạo của người lãnh 
đạo. Họ làm cho trong tập thể có những người “dù có ý kiến cũng không 
dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình”1. 

Trong một tổ chức không có bầu không khí làm việc tập thể, thiếu 
hoặc mất dân chủ, thì không thể có sự đoàn kết thống nhất và các quyết 
định đưa ra không phải là sản phẩm của một trí tuệ tổng hợp. Mất dân 
chủ trong các tập thể lãnh đạo sẽ dẫn đến mất dân chủ trong Đảng, là 
nguy cơ dẫn đến sự phân liệt, thậm chí biến chất trong Đảng. Logích tất 
yếu là quyền dân chủ của quần chúng nhân dân sẽ bị vi phạm, làm cho 
Đảng đối lập với nhân dân. 

Người lãnh đạo cần phải thường xuyên ghi nhớ rằng sự phát triển của ý 
thức dân chủ tập thể lãnh đạo là một đặc điểm quan trọng trong phong cách 
__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.283.  
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làm việc. Mức độ sáng tạo và chất lượng công tác của tổ chức tùy thuộc rất 
lớn vào điều đó. Không bao giờ được coi ý kiến của mình là đúng hiển nhiên, 
phải luôn biết lắng nghe những lý lẽ của người khác. Đương nhiên có thể có 
những nhận xét không đúng về người lãnh đạo, nhưng điều đó không được 
làm người lãnh đạo thay đổi thái độ đối với những người phê bình mình. 

Khi đề ra các quyết định, người lãnh đạo phải tham khảo ý kiến, bàn bạc 
với tập thể, thường xuyên để ý những vấn đề gì mà xã hội quan tâm, tranh thủ 
dư luận khách quan, nhạy cảm với những kiến nghị và nhận xét từ các đoàn 
thể xã hội để cuối cùng tìm kiếm được phương án tối ưu của các quyết định. 

Ngoài việc có ý thức tập thể cao, biết tạo ra bầu không khí làm việc dân 
chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, đồng 
thời người lãnh đạo lại phải có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá 
nhân để đưa ra những quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống 
và công việc. Những biểu hiện hoặc là coi thường tập thể hoặc là dựa dẫm, ỷ 
lại tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân đều 
làm giảm hiệu quả lãnh đạo và đều dẫn tới sự trì trệ. Theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, lãnh đạo cần phải tập thể, phụ trách thì cần phải cá nhân. Lãnh đạo 
thiếu dân chủ tập thể sẽ đi đến bao biện, độc đoán, chủ quan, dẫn tới hỏng 
việc. Phụ trách không do cá nhân sẽ chỉ là bàn cãi suông, bê trễ, vô chính phủ 
và kết quả cũng là hỏng việc. Do đó cần phải: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, tức là dân chủ tập trung”1. 

4. Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, lời nói và việc làm 

Phong cách làm việc của người lãnh đạo đòi hỏi phải có sự nhất quán 
giữa nhận thức và hành động, lời nói và việc làm. Người cán bộ lãnh đạo là 
người có trí tuệ, có nhận thức lý luận, có năng lực tư duy khoa học, nắm được 
các quy luật vận động khách quan của sự vật, hiện tượng; đồng thời cũng là 
người có năng lực vận dụng tri thức khoa học vào tổ chức thực tiễn, phân 
tích tình hình thực tiễn và xác định phương hướng hành động phù hợp với 
quy luật khách quan, thúc đẩy sự vật phát triển. Hai phẩm chất ấy thống 
nhất với nhau tạo nên sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Hồ Chí Minh 
căn dặn: “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.620. 
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không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”1. Tư tưởng phải chuyển 
hóa thành hành động cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ, hiện thực hóa mục tiêu 
và nhiệm vụ chính trị được giao phó. 

Phong cách lời nói đi đôi với việc làm của người cán bộ lãnh đạo là mệnh 
lệnh không lời đầy sức thuyết phục cho cán bộ cấp dưới và cho quần chúng 
noi theo. Uy tín của người cán bộ lãnh đạo chỉ thực sự “sâu rễ, bền gốc” khi 
thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, thống nhất giữa lời nói và việc làm, thực sự 
mẫu mực trong công tác và lối sống. Những cán bộ nói hay mà làm dở, nói 
mà không làm, nói nhiều mà làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo... sẽ làm 
xói mòn niềm tin của quần chúng, gieo rắc sự hoài nghi về uy tín và thanh 
danh của đội ngũ cán bộ của Đảng. Một nhà nghiên cứu đã kết luận: “Đời 
sống của người lãnh đạo có ý nghĩa mạnh mẽ hơn lời nói của ông ta. Nếu đời 
sống của ông mâu thuẫn với lời ông nói, một sự phi lôgích, lúc đó sẽ làm 
những kẻ yếu công phẫn và những người mạnh nổi loạn”2. Ảnh hưởng của 
người lãnh đạo chỉ sâu đậm khi sự gương mẫu là toàn diện. Con người sẽ 
không cư xử chỉ qua các lời chỉ bảo của lý trí thuần túy. Họ còn phải thấy lý 
tưởng của họ qua tấm gương làm việc của người lãnh đạo. 

5. Thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng 

Chế độ chính trị nước ta là chế độ do nhân dân lao động làm chủ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng 
nhân dân. Đảng chủ trương phát huy dân chủ, coi dân chủ vừa là động lực, vừa 
là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Người cán bộ lãnh đạo phải tôn trọng, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng, tìm 
hiểu nguyện vọng, lắng nghe ý kiến quần chúng. Kiên quyết đấu tranh chống 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền, đặc lợi, trù dập, ức 
hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. 

Sự vững vàng của các chế độ chính trị là ở nơi dân. Theo V.I. Lênin, được 
đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ thì chủ nghĩa xã hội sẽ trở thành vô 
địch. Nhưng nếu không được nhân dân ủng hộ thì mọi đường lối, chính sách 
sẽ dừng lại trên giấy, và khi đó, về thực chất vai trò của người lãnh đạo chỉ 
còn trên lời nói. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.233. 
2. G. Courtois: Lãnh đạo và quản lý, một nghệ thuật, Nxb. Lao động xã hội, Hà Nội, 

2000, tr.92. 
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Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung 
thành của nhân dân, vừa “đi trước” quần chúng, vừa hòa mình vào quần 
chúng, vừa “tuyệt đối không theo đuôi quần chúng”... Đó chính là tác phong 
quần chúng mà Hồ Chí Minh thường xuyên đòi hỏi ở cán bộ, đảng viên. 
Người khẳng định: “Kinh nghiệm làm cách mạng là phải gần gũi quần 
chúng. Nếu xa quần chúng thì không làm được việc gì”1. 

Phong cách làm việc gắn bó với quần chúng, liên hệ mật thiết với quần 
chúng là thử thách đặc biệt thực chất giá trị xã hội, năng lực hoạt động chính 
trị thực tiễn của người lãnh đạo. Đây không chỉ là sự thử thách và kiểm tra về 
động cơ chính trị, về ý thức đạo đức, mà còn bao hàm sự đánh giá về năng lực 
vận động quần chúng, về phương pháp làm việc với con người của cán bộ lãnh 
đạo. Thực tế đã chứng minh, chỉ có sâu sát cơ sở, người lãnh đạo mới kiểm 
nghiệm được sự sát đúng của các chủ trương, chính sách trong cuộc sống, mới 
phát hiện được sự đúng sai trong việc chấp hành của cơ sở, mới thấy được 
những nhân tố mới để ủng hộ và nhân rộng. Cũng chỉ dựa vào quần chúng mới 
có cơ sở để hoạch định những chủ trương mới, những quyết định sát đúng, thiết 
thực, kịp thời đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống đặt ra. 

Chỉ có xuất phát từ quan điểm quần chúng và tính nhân dân, người cán 
bộ lãnh đạo mới thực sự nhân lên sức mạnh của mình từ nhân dân và vì 
nhân dân. Họ phải sống với dân, phải đau nỗi đau của dân, lo nỗi lo của dân, 
tìm cách tháo gỡ những khó khăn cho người dân và tự mình làm hết khả 
năng có thể để chia sẻ khó khăn với dân - những ân nhân của mình, vì 
không có nhân dân thì không có chính quyền, không có môi trường cho mình 
trưởng thành và hoàn thiện nhân cách lãnh đạo. 

6. Sự ứng xử văn hóa trong môi trường lãnh đạo 

Người lãnh đạo nằm ở vị trí trung tâm của các mối quan hệ xã giao phức 
tạp nên phong cách, thái độ ứng xử của họ có một ý nghĩa to lớn trong quá 
trình làm việc của người lãnh đạo. Việc cư xử trong quan hệ con người một 
cách có văn hóa, văn minh, lịch sự, tế nhị là yêu cầu tự nhiên của cuộc sống 
và cũng là yêu cầu tự thân trong công tác lãnh đạo. Trong quan hệ ứng xử, 
nếu xuất phát từ những tình cảm và ý nghĩ chân thật từ bên trong thì hành 
vi sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ hay cân nhắc hơn thiệt một cách quá 
cầu kỳ mà tự nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên, chính xác, tốt đẹp. 
__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.634. 
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Không thể đề ra một mẫu hình tối ưu về cung cách ứng xử của người 
cán bộ lãnh đạo, mà chỉ có thể nêu lên một số quy tắc chung, những đặc 
điểm tiêu biểu trong mối quan hệ giao tiếp giữa người lãnh đạo và mọi 
người xung quanh.  

Một là, tôn trọng nhân phẩm con người. Đã là con người ai cũng có lòng 
tự trọng, coi trọng nhân phẩm, coi trọng danh dự của mình. Đối với người 
lãnh đạo, “mấu chốt của vấn đề là ở thái độ tin cậy với con người, là sự nâng 
niu, quý trọng nhân cách con người”1.  

Hai là, tình thương. Tình thương là cơ sở quan trọng tạo nên cái đẹp của 
cuộc sống, là nền móng của những quy tắc sống chung. Tình thương là tố 
chất quý báu mang tính nhân văn và nhân đạo trong công tác lãnh đạo.  

Ba là, khiêm tốn, giản dị và chân thành, đó là khả năng của người lãnh 
đạo biết kiềm chế, hành động một cách tự nhiên trong mọi tình huống, 
không nhấn mạnh đến quyền hạn và đặc quyền, đặc lợi của mình, không bao 
che những kẻ toan tính, xu nịnh. Khiêm tốn đi đôi với sự giản dị, không quá 
câu nệ những cái phụ mà quên mất cái chính, quá chú trọng hình thức mà 
quên đi nội dung. Cao hơn mọi cử chỉ, mọi ngôn ngữ là lòng chân thành. 
Trong mối quan hệ với cấp dưới và đồng cấp, người cán bộ lãnh đạo cần có 
thái độ dân chủ, công bằng, chú ý lắng nghe ý kiến người khác. Trong mối 
quan hệ với cấp trên, phải biểu hiện sự trọng thị, trung thực, thật thà, 
khiêm tốn, nhưng không tự ti, không a dua, tâng bốc luồn cúi, không vì tư 
lợi mà đánh mất nhân cách của mình.  

Bốn là, sự tế nhị, linh hoạt và tự chủ. Tế nhị là sự chân thành và nhã 
nhặn, là phong cách ứng xử hài hòa giữa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng 
suốt cùng một tư duy khoáng đạt, vừa có lý, vừa có tình. Tính linh hoạt đòi 
hỏi người cán bộ lãnh đạo phải uyển chuyển, biết rõ vai trò của mình và 
ứng xử đúng với vai trò đó trong vô vàn mối liên hệ phức tạp, không phải 
lúc nào cũng câu nệ, hình thức mà phải có sự biến hóa đem lại hiệu quả. 
Một người lãnh đạo tế nhị và linh hoạt phải chủ động, sáng tạo, biết làm 
chủ bối cảnh và giải quyết những tình huống khó xử với một phong thái tự 
tin và lịch lãm. 

__________ 
1. Hoàng Chí Bảo: Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia,  

Hà Nội, 2002, tr.152. 
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PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG PHÒNG, CHỐNG QUAN LIÊU, 

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ HIỆN NAY 

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC DŨNG* 

Công cuộc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đặc biệt là nạn 
tham nhũng luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia 
trên thế giới. Tham nhũng là hiện tượng xã hội, tồn tại tất yếu khách quan 
xuất hiện cùng với bộ máy nhà nước, không phân biệt chế độ chính trị, trình 
độ phát triển và là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí được coi là “giặc nội xâm”, là một trong bốn 
nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa đến vai trò 
cầm quyền của Đảng và sự tồn vong của một chế độ. Điều này đòi hỏi chúng 
ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí trong hệ thống chính trị. Muốn vậy, việc vận dụng sáng tạo, có hiệu 
quả tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí được coi là một 
trong những vấn đề có ý nghĩa cấp bách và là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.  

1. Quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nói rất nhiều về bệnh quan liêu và những tác hại của nó. Người tỏ thái độ kiên 
quyết đấu tranh không khoan nhượng với bệnh quan liêu. Trong nhiều tác 
phẩm, Người đã viết về bản chất của bệnh quan liêu và các biểu hiện của nó. 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu có những biểu hiện chủ yếu sau:  

__________ 
* Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II. 
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Đối với người: Cấp trên đối với cấp dưới, cán bộ đối với nhân dân, quân 
quan đối với binh sĩ, bộ đội đối với dân chúng - chỉ biết dùng mệnh lệnh. 
Không biết giải thích, tuyên truyền. Không biết làm dân chúng tự giác và 
tự động.  

Đối với việc: Chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị. Chứ 
không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra.  

Đối với mình: Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện. 
Nói một đường làm một nẻo. Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến 
nhân dân, đến đồng chí. Một vẻ quan liêu nữa là: chỉ biết ăn sang, diện cho 
kẻng; chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân 
phụng sự mình. Tham ô, hủ hóa. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan 
cách mạng”1. 

Theo Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu rất nguy hiểm, vì quan liêu là nguyên 
nhân chính “là mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí”2; có nạn tham ô, lãng phí là vì 
có bệnh quan liêu. Hồi ấy Bác Hồ chưa gọi tham nhũng mà người gọi là 
tham ô. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích:  
“Tham ô là gì?    
- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là:  
Ăn cắp của công làm của tư.  
Đục khoét của nhân dân.  
Ăn bớt của bộ đội.  
Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ 

riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. 
 - Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:  
Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”3. 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán rất nhiều dạng lãng phí: lãng 

phí sức lao động do không khéo sắp xếp, tổ chức; lãng phí thì giờ do họp hành 
kéo dài liên miên nói rất nhiều, thông tin ít, kết quả ít, “thùng rỗng kêu to”; 
lãng phí tiền của do cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm, các xí nghiệp 
dùng máy móc và nguyên liệu không hợp lý, không tiết kiệm xăng dầu, 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.433. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.425. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.355-356. 
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người giữ kho, giữ tiền để thất thoát, để hàng hóa hao hụt, lỗ vốn, ngân 
hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để cho tiền bạc ứ đọng lại, không lưu 
thông được, cơ quan kinh tế lập kế hoạch không thiết thực, không sát với 
hoàn cảnh, gây lỗ vốn, bộ đội không biết giữ gìn quân trang, quân dụng và 
chiến lợi phẩm, nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, cầm 
ruộng để làm đám cưới, đám ma,... Người rút ra kết luận: “Tham ô là trộm 
cướp. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại 
cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”1. 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn 
tham ô, lãng phí. Quan liêu thường cặp đôi với lãng phí, tham nhũng. Nó là 
tiền đề và hệ quả của nhau. Trong mối quan hệ này, quan liêu là một yếu tố 
tạo điều kiện cho tham nhũng. Tham nhũng, lãng phí cũng làm cho quan 
liêu trầm trọng hơn. Nguy hại nhất của tệ quan liêu là buông lỏng quản lý, 
xa rời đời sống thực tế của nhân dân, độc đoán chuyên quyền, chủ quan, duy 
ý chí. Quan liêu tiếp tay cho cán bộ yếu kém, thỏa hiệp với những kẻ xấu 
làm tổn hại tới sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nó làm 
băng hoại đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức. Năm 1952, trong 
bài nói chuyện Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh 
quan liêu, Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì những người và những cơ quan lãnh 
đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà 
không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm 
vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng 
phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng 
phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch 
bệnh quan liêu”1. 

“Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng””2, nên việc 
chống loại kẻ địch này rất khó khăn, phức tạp hơn cả việc chống lại giặc 
ngoại xâm. Chưa xóa bỏ hết cái nọc nguy hiểm này thì cách mạng chưa 
thành công được, vì nó ngấm ngầm chống phá cách mạng, chống phá sự 
nghiệp dựng xây chế độ mới của ta. Chống giặc tham nhũng phải được xem 
là một đặc thù và có sự tham gia của tất cả các cán bộ, đảng viên và quần 
chúng nhân dân. Vì vậy, Người nhắc nhở nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức 
chống giặc ngoại xâm mà quên chống “giặc nội xâm” này thì chưa làm tròn 

__________ 
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.357, 362. 
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nhiệm vụ của mình. Cán bộ, đảng viên không được nể nang, không sợ trù 
dập để kiên quyết chống lại tệ tham nhũng. Đối với quần chúng nhân dân 
tăng cường vai trò giám sát của mình thông qua các hình thức. Sự phản ánh 
của quần chúng nhân dân chính là một trong các cơ sở để cơ quan có thẩm 
quyền vào cuộc thanh tra, kiểm tra. 

2. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong công cuộc phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí hiện nay 

Thứ nhất, Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng dưới tác động 
mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển 
nhanh của công nghệ số. Là nước đi sau, Việt Nam có cơ hội nắm bắt và tận 
dụng những thời cơ và thuận lợi để sớm hoàn thành mục tiêu “đến năm 
2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình 
cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”1. Để thực 
hiện mục tiêu đó, Việt Nam phải xây dựng được một Đảng trí tuệ và đạo 
đức, một Chính phủ trong sạch, một đội ngũ cán bộ liêm khiết, chí công vô tư 
có đủ trí tuệ, bản lĩnh để thực hiện tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ 
mới đặt ra. 

Thứ hai, để xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, xứng 
đáng là đội tiên phong của dân tộc. Đa số cán bộ, đảng viên của Đảng đã 
không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện trở thành những cán bộ, đảng viên 
gương mẫu. “Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối 
làm việc; nghiêm khắc với chính mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước 
đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong 
công tác, trong cuộc sống của mình, của gia đình, vợ, chồng, con và người 
thân. Bước đầu kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí...”2. 
Song, bên cạnh đó, “tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng 

__________ 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, 

tr.206. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr.183. 
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với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh 
hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến 
phức tạp hơn”1. 

Bốn nguy cơ trước mắt2 được xác định tại Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 01/1994) vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế so với các nước với các nước trong khu vực và trên thế giới; 
nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí,...3. Đặc biệt, nguy cơ thứ 3 và thứ 4 đặt ra nhiều 
thách thức đối với sự phát triển của đất nước, đe dọa đến vai trò cầm quyền 
của Đảng và sự tồn vong của một chế độ nếu chúng ta không có biện pháp 
phù hợp để phòng, chống có hiệu quả. 

Thứ ba, từ Đại hội IX của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 3 chỉ thị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với 13 chuyên đề hằng năm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và 
hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, ý thức tự giác gương mẫu 
ở mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên, đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên nhờ 
có sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đã hình thành được lối sống 
trong sạch, vượt qua được những cám dỗ của cái danh, cái lợi để trở thành 
những đầy tớ, công bộc của nhân dân. Song, nhận thức là cả một quá trình, 
để trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa đức vừa tài, mỗi người 
không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, hằng ngày. Hơn nữa, 
những chỉ dẫn của Bác về thực hành đạo đức cách mạng, về các căn nguyên, 
tác hại của những căn bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí và cách thức khắc 
phục những căn bệnh đó vẫn còn giữ nguyên giá trị, đó là những lời chỉ dẫn 

__________ 

1, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, 
tr.185, 19. 

2.  Bốn nguy cơ gồm: (1) Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; (2) Nguy cơ chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa; (3) Nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; (4) Âm mưu và hành động “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 792

hết sức sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Đặc biệt, đối với một đất nước đang 
trong quá trình phát triển, nền kinh tế phát triển nhanh cộng với việc chưa 
hoàn thiện thể chế là nguyên nhân chính dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí. Do đó, để xử lý hết vấn nạn này không chỉ sử dụng pháp luật mà 
cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí để nâng cao nhận 
thức, định hướng hành động đúng đắn trong thực thi nhiệm vụ, hình thành 
lối sống liêm khiết ở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức đề kháng để 
chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tránh rơi vào suy thoái đạo 
đức, lối sống là vấn đề hết sức cần thiết. 

3. Giải pháp tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí hiện nay 

Một là, nhóm giải pháp về tư tưởng, lý luận.  
Nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 
Muốn vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí. Đưa nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và 
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các chương trình bồi dưỡng, giáo 
dục, đào tạo. Mặt khác, cần giữ vững nền tảng tư tưởng, thường xuyên giáo 
dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm đổi 
mới của Đảng. Chỉ trên cơ sở nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng, 
trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.  

Cùng với đó, các cơ quan thông tấn báo chí cần mở chuyên mục tuyên 
truyền, giáo dục nhằm tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong công tác 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tạo hiệu ứng tốt trong xã 
hội... Để thực hiện hoạt động này một cách hiệu quả, cần đẩy mạnh đổi mới 
hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân 
dân và báo chí trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.  
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Gắn cuộc chiến phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí với việc 
thực hiện hiệu quả 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, 
nhất là học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người về cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư. Biến việc học tập đó thành nội dung để bản thân mỗi 
cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, tự rèn luyện góp phần nhằm ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội.  

Hai là, nhóm giải pháp về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.  

Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí mà nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu về đạo 
đức, lối sống và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Trước hết, người đứng 
đầu phải cam kết thực hiện sự liêm khiết của chính mình và đưa nội dung về 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí vào trong các cuộc họp thường 
kỳ; nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải trình, phải dành thời gian hợp lý để 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 
Kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở và xử lý đúng đắn, kịp thời những đảng 
viên vi phạm, nếu có kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm nên 
công khai; quan trọng hơn nữa là tiến tới ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có 
hành vi vi phạm trong hoạt động phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Bên 
cạnh đó, người đứng đầu nên công khai, minh bạch những hoạt động, lĩnh vực 
dễ xảy ra tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ phòng, 
chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, nhất là chấn chỉnh công tác thi 
tuyển. Cần thực hiện hình thức thi tuyển công khai một số chức danh cán bộ 
quản lý như người đứng đầu bệnh viện, trường học, cơ quan nghiên cứu và 
doanh nghiệp của Nhà nước; chú trọng công tác thanh tra, xử lý nghiêm tiêu 
cực trong thi tuyển; không sử dụng, giới thiệu những người tham nhũng, 
lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Cần xử lý trách 
nhiệm không chỉ người giới thiệu, người bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đã bao che 
hành vi tham nhũng, lãng phí của người được bổ nhiệm, đề bạt mà còn phải 
xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham 
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nhũng, lãng phí nghiêm trọng, thậm chí có thể tự nguyện từ chức vì lý do 
trách nhiệm. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hiện hiệu quả Quy 
định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát 
quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc 
tham nhũng, lãng phí, nhất là vụ án về kinh tế, lợi dụng chức quyền...; thực 
hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 
nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng. 

Làm tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 
người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực đồng thời phát hiện kịp thời bảo vệ, biểu dương, khen thưởng những tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí.  

Ba là, nhóm giải pháp về hệ thống chính sách kinh tế - văn hóa, pháp luật.  
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hơn nữa hoạt động rà soát, 

bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, nhất là nghiên cứu, bổ sung một số chủ trương 
mới nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Tổ 
chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đã có về quản lý kinh tế - xã hội, 
cải cách hành chính. 

Hoàn thiện chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ, từng bước nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích thiết thân của đội ngũ cán bộ, đảng viên 
vì khi bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, đảng viên, công chức sẽ góp phần hạn 
chế nảy sinh tình trạng tham nhũng. 

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, công sở; 
hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tài chính về đất đai, đăng ký bất 
động sản; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và hoạt động 
mua sắm công và công tác thu, chi ngân sách; tiếp tục cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý vốn, tài sản nhà nước và nhân sự tại 
doanh nghiệp. 
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Bảo đảm minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công 
chức; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bản kê khai theo 
quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và giải trình nguồn gốc khi 
có yêu cầu. 

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm sự liêm chính của 
đảng viên, cán bộ, công chức; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham 
nhũng, lãng phí. Các bộ, ngành khẩn trương ban hành quy tắc ứng xử theo 
quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. 

Bốn là, nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.   
Xây dựng các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng 

và đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách 
chống tham nhũng. 

Phối hợp với các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở các nước để hợp 
tác, trao đổi, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phòng, chống tham nhũng. Tăng 
cường hơn nữa cán bộ có bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng 
thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị chuyên trách về phòng, chống 
tham nhũng. Khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm của cán bộ làm công tác chống tham nhũng. Đẩy mạnh 
giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị cho cán bộ, đảng viên về 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

Coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 
viên, chính phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là 
sức “đề kháng” mạnh mẽ chống lại mọi suy thoái, biến chất. Nếu như 
những biểu hiện “lệch chuẩn”, sự suy thoái về đạo đức, lối sống sớm được 
phát hiện, chấn chỉnh từ nơi đảng viên công tác, thì sự tha hóa, tham 
nhũng sẽ được ngăn chặn kịp thời. 

Năm là, nhóm giải pháp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc về 
công tác phòng, chống tham nhũng quan liêu, lãng phí ở nước ta. 

Đối với nhóm giải pháp này, vấn đề quan trọng là làm tốt công tác 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí để không còn “đất” cho các 
thế lực thù địch xuyên tạc... Ví dụ, công cuộc phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí ở nước ta những năm gần đây đã thu được những thành tựu 
quan trọng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng “trên nóng, 
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dưới lạnh”, nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhiều vụ việc chậm phát hiện 
và khi xử lý không như ý mong đợi của số đông người dân. Từ đó, các thế lực 
thù địch quy chụp, xuyên tạc quyết tâm phòng, chống tham nhũng của 
chính phủ và nhân dân ta.  

Bên cạnh đó, cần hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tham gia 
các chương trình, sáng kiến, diễn đàn quốc tế về phòng, chống tham nhũng; 
thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống tham nhũng, chú trọng tới các 
cam kết về xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch. Thực hiện 
tốt công tác truyền thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và báo chí 
nên chủ động đăng tải thông tin về những vấn đề nhạy cảm, được dư luận xã 
hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội, thể hiện sự công khai, 
minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý tham nhũng.  

Tăng cường hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng, 
chống tham nhũng vì sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “làm cho 
quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng 
triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha 
soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ 
ẩn nấp”1. Trên thực tế, không có bộ máy nào đủ tai mắt khắp nơi ở các cấp, 
các ngành, các địa phương như tai mắt của nhân dân. Để làm được điều này, 
đòi hỏi phải có cơ chế để người dân có khả năng tiếp cận các nguồn thông tin, 
nắm bắt thông tin từ đó, phát hiện và tố cáo tham nhũng. Vậy nên rất cần 
sự tôn vinh những người có công lao trong đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng nhưng quan trọng hơn nữa là phải bảo vệ thân thể, danh dự, gia đình 
thậm chí có bảo hiểm nghề nghiệp cho những người đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng. Nếu làm tốt những việc này mới có thể phát huy vai trò của 
nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Về nguyên tắc, các 
nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần hướng vào các giải 
pháp làm cho cán bộ, công chức không dám tham nhũng, không thể tham 
nhũng, không cần tham nhũng và không muốn tham nhũng. 

__________ 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.419. 
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- Bà Rịa - Vũng Tàu đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng điển 
hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
 

264 

- Một số mô hình hay và cách làm hiệu quả trong triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Bạc Liêu 

Tỉnh ủy Bạc Liêu 

 
271 



HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH... 800

- Những kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang 

Tỉnh ủy Bắc Giang 

 
279 

- Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo tiền đề 
phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Kạn 

Tỉnh ủy Bắc Kạn 

 
284 

- Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp 
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh 

Tỉnh ủy Bắc Ninh 

 
292 

- Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
tại tỉnh Bến Tre 

Tỉnh ủy Bến Tre 

 
298 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 
Hiệu quả từ các mô hình hay, cách làm sáng tạo tại Bình Dương 

Tỉnh ủy Bình Dương 

 
308 

- Bình Định nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới 

Tỉnh ủy Bình Định 

 
312 

- Sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đáp 
ứng yêu cầu trong tình hình mới tại tỉnh Bình Phước 

Tỉnh ủy Bình Phước 

 
317 

- Lựa chọn nội dung đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc - Hiệu 
quả thực chất từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Bình Thuận 

Tỉnh ủy Bình Thuận 

 
 

326 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Kết quả và kinh nghiệm 

Tỉnh ủy Cà Mau 

 
332 

- Những kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng sau 5 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW tại tỉnh Cao Bằng 

Tỉnh ủy Cao Bằng 

 
338 

- Thành ủy Cần Thơ: Đẩy mạnh tuyên truyền “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Thành ủy Cần Thơ 

 
345 
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801

- Những mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Thành ủy Đà Nẵng 

 
351 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại tỉnh 
Đắk Lắk 

Tỉnh ủy Đắk Lắk 

 
358 

- Đắk Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả các 
mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 

Tỉnh ủy Đắk Nông 

 
 

363 

- Điện Biên nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các 
quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên 

Tỉnh ủy Điện Biên 

 
 

370 

- Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Tỉnh ủy Đồng Nai 

 
376 

- Kinh nghiệm từ việc xây dựng và lan tỏa những mô hình hay trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 
Đồng Tháp 

Tỉnh ủy Đồng Tháp 

 
 

382 

- Lựa chọn, xác định nội dung đột phá: Điểm sáng trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Tỉnh ủy Gia Lai 

 
386 

- Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn 
dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang 

Tỉnh ủy Hà Giang 

 
391 

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại Đảng bộ tỉnh Hà Nam  

Tỉnh ủy Hà Nam 

 
396 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 
Triển khai hiệu quả chương trình công tác, giải quyết các vấn đề 
bức xúc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

Thành ủy Hà Nội 

 
 

403 
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- Đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy 
định nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu 

Tỉnh ủy Hà Tĩnh 

 
 

409 

- Tổ chức quán triệt, triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Kinh nghiệm từ thực 
tiễn tỉnh Hải Dương và những đề xuất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII 
của Đảng 

Tỉnh ủy Hải Dương 

 
 
 

416 

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong 
thực hiện đạo đức công vụ góp phần nâng cao hiệu quả học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng 

Thành ủy Hải Phòng 

 
 
 

420 

- Những kết quả nổi bật và kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai 
Chỉ thị số 05-CT/TW tại tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh ủy Hậu Giang 

 
428 

- Kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại 
Đảng bộ tỉnh Hòa Bình  

Tỉnh ủy Hòa Bình 

 
435 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
góp phần khẳng định giá trị nền tảng tư tưởng bền vững của Đảng 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

 
442 

- Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và những kiến nghị 
trong thời gian tới 

Tỉnh ủy Hưng Yên 

 
 

451 

- Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 
đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 
tỉnh Khánh Hòa 

Tỉnh ủy Khánh Hòa 

 
 

457 

- Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
tại tỉnh Kiên Giang 

Tỉnh ủy Kiên Giang 

 
462 
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803

- Những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ở tỉnh Kon Tum và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới 

Tỉnh ủy Kon Tum 

 

467 

- Xây dựng và tuyên truyền mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển 

hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ 

tỉnh Lai Châu 

Tỉnh ủy Lai Châu 

 

 

475 

- Một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm từ thực tiễn học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Lạng Sơn 

Tỉnh ủy Lạng Sơn 

 

481 

- Một số điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại tỉnh 

Lào Cai: Kinh nghiệm và giải pháp  

Tỉnh ủy Lào Cai 

 

487 

- Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên góp 

phần thực hiện thành công Chỉ thị số 05-CT/TW ở tỉnh Lâm Đồng 

Tỉnh ủy Lâm Đồng 

 

494 

- Đảng bộ tỉnh Long An tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tỉnh ủy Long An 

 

500 

- Nam Định: xác định nội dung trọng tâm, phát triển kinh tế - xã 

hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh  

Tỉnh ủy Nam Định 

 

 

504 

- Những cách làm hiệu quả của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tỉnh ủy Nghệ An 

 

509 

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tỉnh Ninh 

Bình trong thời gian qua 

Tỉnh ủy Ninh Bình 

 

516 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận  

Tỉnh ủy Ninh Thuận 

 

523 
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- Xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng - Dấu ấn 
thành tựu trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW tại tỉnh Phú Thọ  

Tỉnh ủy Phú Thọ 

 
531 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại tỉnh Phú Yên  

Tỉnh ủy Phú Yên 

 
538 

- Quảng Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh: Kết quả đạt được và một số giải pháp  

Tỉnh ủy Quảng Bình 

 
544 

- Hiệu quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết các vấn đề bức xúc tại tỉnh 
Quảng Nam 

Tỉnh ủy Quảng Nam 

 
 

550 

- Quảng Ngãi: Xây dựng và nhân rộng mô hình học tập và làm theo 
lời Bác  

Tỉnh ủy Quảng Ngãi 

 
555 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ tỉnh Quảng 
Ninh trong giai đoạn hiện nay 

Tỉnh ủy Quảng Ninh 

 
 

562 

- Những kết quả nổi bật trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW tại tỉnh Quảng Trị 

Tỉnh ủy Quảng Trị 

 
572 

- Xây dựng nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh ủy Sóc Trăng 

 
579 

- Sơn La học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong xây dựng Đảng về văn hóa 

Tỉnh ủy Sơn La 

 
585 

- Những kết quả nổi bật trong việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh  

Tỉnh ủy Tây Ninh 

 
 

594 
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805

- Chủ động, sáng tạo trong tổ chức “làm theo” tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Thái Bình 

Tỉnh ủy Thái Bình 

 
601 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới  

Tỉnh ủy Thái Nguyên 

 
609 

- Những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa 

Tỉnh ủy Thanh Hóa 

 
 

615 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 

 
 

623 

- Hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong công tác 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Tiền Giang  

Tỉnh ủy Tiền Giang 

 
629 

- Những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Tỉnh ủy Trà Vinh 

 
636 

- Đổi mới, sáng tạo việc thực hiện khâu đột phá trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên quê hương 
cách mạng Tuyên Quang 

Tỉnh ủy Tuyên Quang 

 
 

643 

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Tỉnh ủy Vĩnh Long 

 
649 

- Sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

 
656 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Tỉnh ủy Yên Bái 
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 Phần thứ ba 
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: HIỆN THỰC HÓA 

KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC 

 
 
 

667 
-  Một số vấn đề đặt ra đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới 
PGS.TS. Vũ Văn Phúc 

 
669 

- Một số suy nghĩ về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới 

PGS.TS. Ngô Văn Thạo 

 
674 

- Hệ giá trị Hồ Chí Minh: Nội dung và ý nghĩa đối với sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay 

PGS.TS.GVCC. Trần Thị Minh Tuyết 

 
682 

- Xây dựng và hiện thực hóa “khát vọng Việt Nam” theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

TS. Hoàng Thị Hoa 

 
692 

- Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham 
nhũng 

Võ Văn Dũng 

 
701 

- Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng 
của Đảng trong giai đoạn hiện nay 

TS. Bùi Trường Giang 

 
712 

- Phát huy tinh thần tự phê bình trong công tác kiểm tra để xây 
dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Cao Văn Thống 

 
729 

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giải quyết các 
vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội hiện nay 

PGS.TS. Lại Quốc Khánh 

 
734 

- Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong hoạch định chủ 
trương về kinh tế - đối ngoại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ 
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