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BÁO CÁO 

sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của 

 Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo  

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 

------ 
 

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) 

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XI) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương 

1. Về tổ chức quán triệt, tuyên truyền 

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương (1) về tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt cho 

158/168 cán bộ chủ chốt của tỉnh, đạt tỷ lệ 93,4%; chỉ đạo các huyện, thị, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua 03 năm (2011-2013), 

đã các cấp trong tỉnh đã mở 898 lớp tuyên truyền quán triệt cho 144.994 lượt 

người tham dự(2). Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy 

chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng 

của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền về các sự kiện 

chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ngoài ra, các tổ 

chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền Chỉ 

thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) và các văn bản hướng dẫn của 

Trung ương, của tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội thảo, 

tọa đàm, hội thi, sân khấu hóa, chiếu video, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng 

tin… góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi, tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

                                           
 (1) Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương Đảng và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 (2) Trong đó có 4.908 cán bộ chủ chốt, đạt tỷ lệ 95,4%; 42.840 đảng viên, đạt tỷ lệ 93% và 

93.147 quần chúng, đoàn viên, hội viên. 
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2. Về xây dựng kế hoạch thực hiện và ban hành các văn bản hướng 

dẫn thực hiện; việc đưa Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) vào 

chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và các ban, ngành cấp tỉnh đã ban hành 198 văn bản các loại; cấp 

huyện và tương đương đã ban hành 959 văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(3). Trên cơ sở đó, các 

cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung trọng tâm là “Nêu 

cao trách nhiệm - Giữ nghiêm kỷ cương - Chấn chỉnh phong cách”. Đến nay, 

100% cấp ủy trực thuộc tỉnh và hầu hết các cấp ủy cơ sở đã xác định nội dung 

“những việc cần làm ngay”, trên thực tế triển khai thực hiện đã đạt một số kết 

quả bước đầu, có tác dụng tích cực, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các văn bản chỉ đạo đều gắn với 

nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương và được cụ thể hóa thành các chuyên đề để thực hiện việc “làm theo”, 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các mô hình lồng ghép với các 

phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức, 

chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn, đáp nghĩa”… và các hoạt động 

xã hội, nhân đạo, từ thiện. 

 3. Về thành lập, ban hành quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp 

ủy; lựa chọn đơn vị làm điểm và duy trì các kết quả thực hiện Cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước đây 

 3.1- Về thành lập, ban hành quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cấp ủy 

- Ở cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 363-

QĐ/TU, ngày 01/9/2011 kèm theo Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh; đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 373-

QĐ/TU, ngày 16/9/2011 thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

                                           
(3)  Trong đó, có một số văn bản chỉ đạo quan trọng như: Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 31/8/2011 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 

2015; Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 03/4/2012 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về 

xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác 

phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 30-

CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác, Kế hoạch số 

72-KH/TU, ngày 21/5/2013 tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 

cấp” trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công văn số 2249/UBND-VXDL, ngày 

18/6/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh.  
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tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi 

tắt Bộ phận giúp việc 03) gồm 21 thành viên do đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Bộ phận, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm 

Phó Trưởng Bộ phận, các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh. Bộ phận giúp việc 03 của tỉnh làm 

việc dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, theo 

dõi, kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo kết quả thực hiện trong toàn tỉnh. Đồng 

thời, thành lập Bộ phận chuyên trách gồm 03 cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

(01 biên chế, 02 hợp đồng), hiện tại đã bố trí 01 cán bộ hợp đồng. 

- Ở cấp huyện: Đến nay, 15/15 cấp ủy trực thuộc tỉnh đã thành lập Bộ 

phận giúp việc 03 với 158 đồng chí; đã xây dựng quy chế làm việc, phân công 

nhiệm vụ từng thành viên và xây dựng kế hoạch thực hiện khá kịp thời; trong đó 

có 07 cấp ủy trực thuộc tỉnh(4) đã phân công đồng chí trưởng ban tuyên giáo cấp 

ủy trực tiếp làm trưởng Bộ phận giúp việc 03. Đến nay, toàn tỉnh có 12/15 cấp 

ủy trực thuộc tỉnh(5) đã thành lập Bộ phận chuyên trách 03(6) với 24 đồng chí cán 

bộ chuyên trách (có 12 cán bộ hợp đồng)(7). Riêng 03 cấp ủy còn lại (gồm các 

Huyện ủy: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp) 

do gặp khó khăn về cán bộ nên chưa thành lập Bộ phận chuyên trách 03, nhưng 

đã cử chuyên viên của ban tuyên giáo cấp ủy kiêm nhiệm công việc của Bộ phận 

chuyên trách 03. 

- Ở cấp cơ sở: Nhiều cấp ủy cơ sở do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ 

đạo, phân công cấp ủy viên theo dõi từng công việc cụ thể; không thành lập Bộ 

phận giúp việc 03. Một số cấp ủy cơ sở thành lập Tổ giúp việc 03 (như: Đảng ủy 

phường Mũi Né thuộc Thành ủy Phan Thiết) hoặc Bộ phận giúp việc 03 (như: 

Đảng ủy Công an thành phố Phan Thiết, Đảng ủy xã Tân Đức thuộc Huyện ủy 

Hàm Tân và 17/17 đảng ủy xã, thị trấn, 02 đảng ủy Công an, Ban Chỉ huy Quân 

sự thuộc Huyện ủy Hàm Thuận Bắc). 

3.2- Về chọn đơn vị làm điểm 

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 02 Đảng bộ (Đảng bộ thành 

phố Phan Thiết và Đảng bộ Công an tỉnh); ở cấp huyện và tương đương, đã chọn 

35 cơ sở làm điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện và rút kinh nghiệm, nhân rộng.  

                                           
(4) gồm: Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi, các Huyện ủy: Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Phú 

Quý và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. 
(5) gồm: Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi, các Huyện ủy: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh 

Linh, Đức Linh, Phú Quý, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh. 
(6) Bộ phận chuyên trách 03 cấp huyện và tương đương được bố trí 02 định suất, riêng huyện Phú Quý 

có 01 định suất.  
(7) trong đó có 8/12 cán bộ hợp đồng chuyên trách là cán bộ hưu trí, có uy tín và kinh nghiệm trong công 

tác xây dựng Đảng. 
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Các tổ chức cơ sở Đảng được chọn làm điểm đã được cấp ủy cấp trên 

nghiên cứu kỹ lưỡng, chủ yếu là những nơi thường xuyên tiếp xúc giải quyết 

công việc hàng ngày của nhân dân, dễ phát sinh vụ việc nổi cộm, bức xúc; Bộ 

phận giúp việc 03 các cấp đã chủ động giúp ban thường vụ cấp ủy tập trung xây 

dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện khá chu đáo, cụ thể. 

3.3- Về phân công cấp ủy viên phụ trách, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

cấp dưới trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tất cả các đồng chí 

Tỉnh ủy viên đều có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và 

Kế hoạch số 15-KH/TU tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Riêng các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo 

dõi việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW tại cấp ủy được phân công phụ trách. 

Bên cạnh đó, các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc 03 của tỉnh được phân 

công theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở các cấp ủy trực thuộc tỉnh. 

II- Về việc chỉ đạo các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khoá XI)  

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 

Việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề năm 2012, 2013 và một số tác 

phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sách “Giới thiệu một số tác phẩm 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và có một số 

điểm mới, sáng tạo. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 

Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cách thức học tập 

làm theo trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã 

hội và biên soạn một số nội dung chủ yếu của các tác phẩm “Đường cách 

mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di 

chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên đề “Phong cách Hồ Chí Minh”, 

chuyên đề “Tự phê bình và phê bình” để tập huấn cho đại diện lãnh đạo Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo ban 

tuyên giáo các địa phương, trung tâm bồi dưỡng chính trị và bộ phận chuyên 

trách 03 cấp huyện, giúp cho các đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, Thường trực 

Tỉnh ủy đã mời giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận 

Trung ương triển khai chuyên đề năm 2013 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt, đội ngũ cán bộ đoàn viên, thanh niên tiểu biểu của tỉnh, kết hợp sao chép 

đĩa VCD gửi các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị, thành 
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ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh để phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên. 

Hầu hết các cấp ủy cấp huyện và tương đương đã xây dựng kế hoạch tổ 

chức học tập các chuyên đề và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, 

đơn vị đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ, cơ 

quan, Mặt trận, các đoàn thể và học tập rộng rãi trong nhân dân; đồng thời tổ 

chức nghiên cứu, quán triệt đến các đảng bộ cơ sở(8). Từ đó, việc đưa chuyên đề  

vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng ngày càng đi vào nền nếp, nhiều chi bộ, cơ 

quan, đoàn thể mỗi tháng chọn một chủ đề về học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh để sinh hoạt, liên hệ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; 

có nơi (Đảng bộ Công an tỉnh) cán bộ, đảng viên lập sổ tu dưỡng, chấm điểm 

bình xét cờ thi đua. Chính vì thế, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị ở cơ sở từng bước được nâng lên, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng 

nhân dân ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người 

cán bộ, đảng viên và người công dân tốt, có ích cho xã hội.  

Đồng thời, phát huy những kết quả qua 04 năm thực hiện Cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức 

Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì các phong trào, mô hình hay. Trong 

sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã phân công đảng viên kể chuyện về tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, nêu các gương tiêu biểu, điển hình làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh; một số nơi tiếp tục duy trì đều đặn việc chào cờ đầu tuần, 

tổ chức thi, tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng làm việc, tại hộ gia đình cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và nhân dân…  

2. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh, gắn với Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 27-CT/TU, 

ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ 

giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh, Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban 

                                           
 (8) Kết quả quán triệt chuyên đề năm 2012, cấp ủy các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đã tổ 

chức tổng số 457 lớp/68.045 người tham dự, trong đó đảng viên 21.420, quần chúng, đoàn viên, hội viên 46.575; 

chuyên đề năm 2013, đã tổ chức tổng số 455 lớp/45.498 đối tượng; trong đó, đảng viên: 20.734, đoàn viên, hội 

viên: 24.764 người. 
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Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính 

quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp mình rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, 

chiến sĩ của đơn vị, cơ quan, địa phương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề, công việc được giao. Qua đó, một số cấp ủy, 

cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp, cụ thể, 

ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đến nay, hầu hết các cấp ủy, tổ chức 

Đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 

- xã hội các cấp đã cụ thể hóa quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, công 

chức của ngành, đơn vị mình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ 

thể, ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ và dễ thực hiện(9).  

3. Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

“về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt các cấp” 

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành 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 (sau đây gọi tắt là Quy định số 101-QĐ/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 

783-CV/TU, ngày 30/8/2012 về việc triển khai thực hiện Quy định số 101-

QĐ/TW. Các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, 

các ngành đã thực hiện việc đăng ký “nêu gương”; trong đó, mỗi cán bộ đăng ký 

thực hiện từ 01 - 02 việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm 

vụ được giao. Nội dung này đã được đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị 

và kiểm điểm cá nhân định kỳ hàng năm. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt định kỳ 6 

tháng, cuối năm kiểm điểm việc “nêu gương” trước chi bộ. Đầu năm 2013, các 

                                           
(9) Trong đó: Huyện ủy Tánh Linh xác định nội dung: “Phong cách làm việc sâu sát, gần gũi cơ sở, 

trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân, không quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

nhân dân…Nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc…Chống chủ nghĩa cá nhân, thực 

hiện nói đi đôi với làm…”; Thành ủy Phan Thiết: có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khẳng 

định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; thực hiện 3 đúng: viết đúng, nói đúng, làm đúng; phong 

cách làm việc dân chủ, sâu sát, khoa học, có sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc 

làm...; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định nội dung: “Trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân 

dân; kiên định và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vượt qua khó khăn, quyết thắng; kỷ 

luật, tự giác nghiêm minh; yêu thương đồng đội; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế”…; 

Huyện ủy Bắc Bình xác định nội dung trọng tâm trên địa bàn toàn huyện là "Nêu cao trách nhiệm - Giữ nghiêm kỷ 

cương - Chấn chỉnh phong cách – Học nghiêm túc – Học đi đôi với hành – Nói đi đôi với làm – Làm thật lòng – 

làm bằng tâm huyết và trách nhiệm; Sở Y tế chỉ đạo cụ thể hóa 12 điều y đức của ngành phù hợp với đặc điểm 

hoạt động của từng đơn vị trực thuộc; Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung 

quy định về chuẩn mực đạo đức, quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ theo điều lệnh công 

an nhân dân, lập sổ tu dưỡng theo tiêu chuẩn 06 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tiêu chí “03 chuyên cần, 05 mẫu mực” về xây dựng con người mới xã hội 

chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang; Đảng ủy Khối doanh nghiệp xây dựng 4 nội dung chuẩn mực đạo đức và chỉ 

đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chuẩn mực cụ thể ở đơn vị để thực hiện. 
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cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo rà soát, bổ sung nội dung vào bản đăng ký “nêu 

gương”, “làm theo” của cán bộ, đảng viên. Nhiều nơi duy trì việc tổ chức cho 

cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả “làm theo” và kết quả “nêu gương” để đảng 

viên, chi bộ giám sát, đánh giá, góp ý.  

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và do 

nhu cầu thực tế cần cụ thể hóa nội dung “nêu gương” để thống nhất thực hiện 

trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU, 

ngày 21/5/2013 tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, quy định rõ 03 nội dung nêu gương, 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh 

đến cơ sở; thống nhất nội dung “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” trên cơ sở 

tích hợp Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn mực 

đạo đức lối sống nghề nghiệp và các quy định, chỉ thị của Trung ương và của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 77-

HD/BTGTU để tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, 15/15 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã kịp thời 

quán triệt, phổ biến và ban hành các văn bản triển khai tại cấp ủy cùng cấp, cơ 

quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính rị 

- xã hội.. Đến nay, các tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị  và người đứng đầu các cấp 

ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã đã đăng 

ký thực hiện “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” theo Quy định số 101-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, nhiều nơi tích hợp những Quy ước, Quy định 

chuẩn mực đạo đức để đăng ký nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của từng tổ chức và cá nhân, của người đứng đầu, khắc phục dần tình trạng 

lúng túng, hình thức, trùng lắp như trước đây. 

Qua đó, đã phát huy được vai trò nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần trách nhiệm trong công việc, ý thức nỗ lực vượt khó vươn lên trong đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chuyển biến khá rõ. Những nguyện 

vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những yêu cầu bức xúc trong xã hội 

đã được tập trung giải quyết đạt kết quả nhiều hơn; số hồ sơ giải quyết cho nhân 

dân, doanh nghiệp còn tồn đọng ít hơn, giảm phiền hà cho nhân dân. Tác phong 

công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được chấn chỉnh 

rõ rệt. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phong cách, đạo đức cách mạng được thực 

hiện tốt hơn. Thể hiện rõ là việc chấp hành nghiêm thời gian làm việc; khắc 

phục tình trạng đi muộn về sớm; tự giác thực hiện tốt hơn các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, 



319BCTU2014.doc 

 

8 

 

chống lãng phí; hiện tượng vi phạm quy chế, quy định của cơ quan, tình trạng la 

cà ở các hàng quán trong giờ hành chính, uống rượu, bia trong ngày làm việc… 

đã giảm rõ; chất lượng các cuộc họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các cuộc 

giao ban, hội ý của Thường trực cấp ủy nhìn chung được nâng lên so với trước.. 

Đa số các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu phát huy được vai 

trò nêu gương, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách 

nhiệm vụ và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Những kết quả “làm theo” 

tạo sự lan tỏa từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân và sự chuyển biến tích 

cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với nâng 

cao ý thức trách nhiệm trong công việc, trước nhân dân. 

4. Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa 

chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn 

vị và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); tập trung, dồn 

sức chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, nhân dân 

quan tâm và khắc phục những khuyết điểm đã được kết luận sau đợt kiểm điểm 

tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 

XI). Trong phạm vi toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định 01 vấn 

đề “Nêu cao trách nhiệm - giữ nghiêm kỷ cương - chấn chỉnh phong cách” để 

tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, trong các văn bản chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW của Bộ Chính trị cũng như trong các cuộc làm việc với các cơ quan, 

đơn vị và địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lồng ghép nội dung chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường rà soát những vấn đề bức xúc, 

nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vụ tồn đọng, nổi cộm, 

kéo dài, gây bức xúc trong dư luận để tập trung giải quyết. 

 Hiện nay, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn nhiều nội dung tập trung 

chỉ đạo giải quyết, khắc phục. Một số địa phương đã tập trung chỉ đạo giải quyết 

một số vụ việc tồn đọng kéo dài như: Vụ vướng mắc trong đền bù, giải tỏa Dự 

án kênh tưới nước Phan Rí - Phan Thiết; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm 

đoạt tiền học bổng ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bắc Bình; giải 

quyết khắc phục ô nhiễm môi trường ở xã Vĩnh Hảo và tình hình lấn chiếm đất 

đai ở xã Phong Phú huyện Tuy Phong..., tạo dư luận đồng tình trong cán bộ, 

đảng viên và nhân dân. 
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5. Kết quả thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước 

Chấp hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2249/UBND-VXDL, ngày 18/6/2012 về 

việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thể chế hóa, cụ thể hóa nhiều văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

trong khối hành chính nhà nước, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

 Qua đó, đã tạo được sự thống nhất, đồng bộ từ trong tổ chức Đảng, tổ 

chức chính quyền việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh gắn với tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, 

tạo sự chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách 

nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đem lại hiệu 

quả và chất lượng trong công tác như: thực hiện tốt hơn cải cách thủ tục hành 

chính, thông qua cơ chế một cửa giải quyết hồ sơ cho công dân nhanh, gọn, 

đúng quy định; nhiều nơi quan tâm rà soát, rút ngắn thủ tục hành chính, giảm 

bớt thời gian chờ đợi của công dân và các tổ chức; nâng cao hiệu quả mọi hoạt 

động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, 

tham nhũng; tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; lựa chọn 

một số vấn đề bức xúc nhân dân quan tâm, nhất là những việc giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thư có yếu tố đông người, ô nhiễm môi 

trường, giải tỏa, bồi thường, xây dựng nông thôn mới... góp phần củng cố niềm 

tin trong cán bộ, nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn 

định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, 

khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chủ trọng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng ủa tỉnh xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị 

quan trọng, các ngày lễ lớn và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, pổ biến trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, 

những điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình và in đĩa VCD về những gương tiêu 

biểu, điển hình để truyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo tấm 
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gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng tuần. Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo 

tỉnh tiếp tục phát động và đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác 

hẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh(10). Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở 

bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú tiếp tục chuyển tải trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực và những 

gương tiêu biểu, điển hình ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc học tập 

và làm theo Bác. Qua đó đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, 

lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và 

làm theo tư tưởng, tấm gương đao đức Hồ Chí Minh. 

Thực tế qua 03 năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi đã gây ấn tượng tốt trong cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với những mô hình hay, nhiều việc 

làm thiết thực(11). Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu 

biểu, điển hình năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tận tâm 

với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, hoặc những hành động, việc làm, nghĩa 

cử cao đẹp... tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 

03 năm, cấp ủy cấp huyện và tương đương đã biểu dương, khen thưởng 686 tập 

thể, cá nhân, trong đó có 237 tập thể và 449 cá nhân tiêu biểu; một số cấp ủy đã tổ 

chức giao lưu, gặp gỡ, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong 

học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(12). Đặc biệt, ngày 28/02/2014, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt và tặng Thư khen 

                                           
(10) qua triển khai, đã có 128 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí tham gia dự thi, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy đã xét chọn 08 tác phẩm đạt tiêu chí để trao giải thưởng ở cấp tỉnh và gửi 05 tác phẩm đạt giải cao (gồm 

1 giải A, 2 giải B, 2 giải C) để Trung ương xét thưởng. 
 (11) Công an tỉnh với mô hình “Đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tình đồng đội”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 

một địa chỉ nhân đạo”, “Tuổi trẻ công an Bình Thuận với công tác cải cách hành chính”; Công an huyện Đức 

Linh duy trì nghiêm túc lịch tiếp dân ngày thứ bảy, cử cán bộ xuống cơ sở làm CMND cho người già trên 75 

tuổi, kết hợp với Bưu điện huyện giao CMND đến tận người dân, rút ngắn thời gian cấp đăng ký phương tiện và 

xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông... Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:  “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây 

dựng nông thôn mới”… Huyện Tuy Phong các mô hình“Tết vì người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Ống tre 

xanh”, “Vòng tay nhân ái” của các cấp Hội Phụ nữ; mô hình“Sáng tạo trẻ”, “Viên thuốc nghĩa tình”,, “Thùng 

từ thiện”, “Mỗi cây xanh là một địa chỉ lịch sử”, “Điểm sáng an ninh”, “Điểm sáng hai không”, “Câu lạc bộ 

Âm nhạc và cuộc sống”, “Heo vàng tình bạn” của các cấp bộ Đoàn; mô hình “Ngày hội Tết cho người nghèo 

của Đảng ủy thị trấn Liên Hương... huyện Bắc Bình với mô hình “Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa”, “Học bổng cho 

học sinh nghèo học giỏi” của Huyện ủy và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Mao; mô hình “Bệnh nhân đến đón 

tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo” của Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Bắc Bình... Đảng bộ thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) với mô hình “Trồng cây ơn Bác”, “Đường phố cờ 

hoa”; các tổ chức đoàn thể với những mô hình “Sống có nghĩa, có tình”, “Vòng tay nhân ái”, “Thực hành tiết 

kiệm”, “Ngân hàng máu sống” “Điểm sáng 02 không” , “Tháng công nhân”, “Mỗi người làm một việc”; Hội 

Cựu chiến Binh xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi 

ích trăm năm trồng người”, đã vận động hội viên cựu chiến binh trồng cây xanh ở khuôn viên đài tưởng niệm 

liệt sĩ, xây dựng quỹ khuyến học, mô hình “Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục thế hệ trẻ”, 

“Giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm”…  
 (12) Các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Đức Linh đã tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng 35 tập 

thể, 57 cá nhân và đề nghị huyện biểu dương, khen thưởng 17 tập thể 24 cá nhân (trong đó có 19 quần chúng); 

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong tổ chức Hội nghị giao lưu gặp gỡ, tôn vinh 22 tập thể và 30 cá nhân tiêu 

biểu, điển hình. 
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của Bí thư Tỉnh ủy cho 250 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác qua 

03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

7. Việc xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy, học tập về tư 

tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, 

học sinh, sinh viên;  giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ học tập làm 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Nghề tổ chức triển 

khai các hình thức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong trường học. Trong năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

tổ chức tập huấn việc dạy tích hợp chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo các trường học tích hợp nội 

dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

chương trình chính khóa. Đến nay, đã có 03 trường đại học, cao đẳng và 26/26 

trường trung học phổ thông đã triển khai thực hiện. Ngoài ra, các trường còn tổ 

chức nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú, sinh động, thiết thực, nhất là các 

hình thức hoạt động dưới cờ đầu tuần, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh, tổ chức sinh hoạt kỷ niệm nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

một số trường đã tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Bình Thuận. Qua đó, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong học sinh, sinh viên, 

góp phần tăng thêm hiệu quả giáo dục trong chương trình chính khóa. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng 

Nghề đã lồng ghép chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 

môn học chính trị. Riêng Trường Chính trị tỉnh, trong chương trình đào tạo trung 

cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở, bên cạnh việc 

giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường còn  bổ sung thêm chuyên đề 

“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.                                                                                                          

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

xây dựng kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; tổ chức 

phát động các phong trào thanh thiếu nhi làm theo lời Bác. Các cấp bộ Đoàn 

trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên, thanh niên trong lực lượng công nhân, thanh niên trong các lực lượng vũ 

trang tỉnh và thanh niên nông thôn. Trong 02 năm 2012 và 2013, các cấp bộ 

Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 600 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

đạo đức, lối sống cho 148.756 lượt đoàn viên, thanh niên, với nhiều hình thức 

phong phú, thiết thực như: Chương trình “Khi tôi 18”,“Thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ Việt Nam”, “Học kỳ quân đội, “Học làm người có ích”, diễn đàn “Thanh 

niên sống đẹp, sống có ích”; thắp nến tri ân, thăm tặng quà gia đình chính sách, 

tham gia tu sửa bia, đài tưởng niệm… nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - 
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Liệt sĩ (27/7) hàng năm; tổ chức dặm vá, nâng cấp, làm mới các tuyến giao 

thông nông thôn, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong chiến dịch 

“Thanh niên tình nguyện hè”. Đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào hành động 

cách mạng, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các công 

trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”; xác định và chọn những việc 

trọng tâm bức xúc của cộng đồng theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị 

để đảm nhận, đăng ký các công trình phần việc; đặc biệt cụ thể hóa việc làm 

theo Bác vào hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ 

quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với các nội dung 

như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo, 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an toàn xã hội, tham 

gia xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia phát triển kinh 

tế… Bên cạnh đó, cụ thể hóa việc làm theo lời Bác vào cuộc vận động, phong 

trào, như: “Sống đẹp, sống có ích”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”, 

phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… để 

triển khai thực hiện. Thiếu niên, nhi đồng tiếp tục thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ 

dạy thiếu niên, nhi đồng”, các Liên Đội trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi 

đua học tập theo chủ đề, chủ điểm của tuần, tháng như: “Vườn hoa điểm 10”, 

“Giờ học tốt”, “Hoa thơm dâng Bác”, “Rủ bạn đi học”, “Một giờ đến với học 

sinh yếu kém, “Học tập cùng thiên nhiên”… được duy trì, phát triển. 

 Đoàn viên, thanh niên khối lực lượng Vũ trang đã thực hiện các mô hình 

“10 xây, 10 chống”, hoạt động “3 nhất, 2 không, 1 công trình”; mô hình “4 

phẩm chất, 3 nguyên tắc cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “7 

không” trong quân đội. Đoàn viên thanh niên khối cơ quan, khối công nhân, loa 

động đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, tập 

trung thực hiện các phong trào, gắn với phát huy chuyên môn, thực hiện các giải 

pháp, sáng kiến tăng doanh thu, quảng bá thương hiệu; tiếp tục triển khai có hiệu 

quả phong trào “3 trách nhiệm”, tham gia hiến kế, tham mưu đề xuất các giải 

pháp cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính để tăng năng suất và hiệu quả 

công tác… Các Đoàn trường học tiếp tục phát động trong đoàn viên, hội viên 

thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích 

trong giáo dục”, thông qua các hoạt động, phong trào thiết thực, như: Diễn đàn 

“”Dạy thực chất, học thực chất”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngân hàng máu 

sống”…. Đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư tiếp tục phát huy vai trò xung 

kích, tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới; thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; mô hình “Thùng 

từ thiện”, “Viên thuốc tình nghĩa”, “Âm nhạc và cuộc sống”… 

Qua triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, đã có nhiều hoạt động, việc làm, mô hình, công trình, phần việc thiết 
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thực, ý nghĩa của đoàn viên thanh thiếu nhi được các cấp, các ngành ghi nhận và 

đánh giá cao(13). Với những kết quả đó, các cấp Đoàn, Hội, Đội đã kịp thời phát 

hiện, giới thiệu, tuyên dương 228 gương điển hình tiêu biểu ở các lĩnh vực; 

trong đó, đã biểu dương 25 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 15 thanh niên 

nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi, 20 học sinh, sinh viên có thành tích xuất 

sắc trong học tập, 148 giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi... Qua đó, đã giúp 

cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi nâng cao nhận thức, từng bước hình thành 

lối sống đẹp và có ích, xác định ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động, công 

tác, sống có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. 

8. Công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra của cấp ủy và tổ chức sơ kết, 

tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh 

Trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh đều xác định nội dung kiểm tra, giám 

sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả qua 03 

năm (2011-2013), toàn tỉnh đã tổ chức 280 cuộc kiểm tra (trong đó, cấp tỉnh: 12, 

cấp huyện và tương đương: 268); tiến hành kiểm tra tổng số 373 đơn vị, (trong 

đó: cấp tỉnh: 50, cấp huyện và tương đương: 323). Ngoài ra, trong năm 2013, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 05 đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, 

biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đối với 15/15 ban thường vụ 

cấp ủy và 14 đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc tỉnh, 01 đồng chí Phó Bí thư 

Đảng ủy Quân sự tỉnh; 39 đảng bộ, chi bộ ở cơ sở và 36/39 bí thư đảng ủy, chi 

bộ ở cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành 

Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 29/7/2013 về  kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, Quy định số 

55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và Quy định số 101-QĐ/TW về trách 

                                           
 (13) Huyện ủy Tuy Phong: Cấp ủy các cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch về giáo 

dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thanh, thiếu nhi làm theo lời Bác. Tổ chức 22 buổi 

học tập chuyên đề“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, 

nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” 

cho 1.000 đoàn viên, thanh niên và 61 cán bộ chủ chốt; các cơ sở đoàn đưa nội dung chuyên đề này vào sinh 

hoạt định kỳ; xây dựng chuyên mục và tổ chức 656 lượt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở 2 lớp nhận thức về Đảng cho 115 đoàn viên ưu tú là học sinh. 

Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi 

với nhiều hình thức phong phú, thiết thực... Huyện ủy Phú Quý: Làm vệ sinh và chỉnh trang đuốc Bác Hồ, tròng 

và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường tự quản của thanh niên, nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lảng 

phí; nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác, Huyện đoàn đã tổ chức Hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”, 

có gần 300 đoàn viên thanh niên tham gia. Thành ủy Phan Thiết: Tổ chức tọa đàm văn học, nghệ thuật về Bác, tổ 

chức Hội thi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; xây dựng “tủ sách học tập theo Bác”... Huyện ủy Bắc Bình: “Mái ấm đồng đội”, “Hủ gạo tình thương”, 

“Đường phố sáng-xanh”, “đường phố cờ-đèn lồng”, “sổ vàng truyền thống làm theo lời Bác”, “Phong trào làm 

giao thông nông thôn”, “Phong trào hiến máu nhân đạo”, “Phong trào giúp nhau phát triên kinh tế gia đình”.  



319BCTU2014.doc 

 

14 

 

nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 

cấp của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và ban hành Quyết định số 962-

QĐ/TU thành lập 03 đoàn kiểm tra, do đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy và 2 đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra ở 5 cấp 

ủy trực thuộc tỉnh và 10 cấp ủy cơ sở (thực hiện trong tháng 8 năm 2013). Ngoài 

ra, đồng chí Trưởng Bộ phận giúp việc 03 và các thành viên Bộ phận chuyên 

trách giúp việc 03 của tỉnh đã trực tiếp làm việc với 6 đơn vị cơ sở về những nội 

dung nói trên. 

Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp 

giao ban trực tuyến với Bộ phận giúp việc 03 của tỉnh, đại diện thường trực và 

Bộ phận giúp việc 03 của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh để 

kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và chỉ đạo những 

nhiệm vụ cụ thể để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác 

thành nền nếp, thường xuyên. Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở  đã tự  kiểm tra việc 

rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong các chi bộ.  

Đi đôi với công tác kiểm tra, giám, sát, các cấp ủy đã tiến hành sơ kết theo 

sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 

số 03-CT/TW kết hợp với tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên 

môn hàng năm. Riêng việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị, đã có 15/15 cấp ủy trực thuộc tỉnh và đa số cấp ủy cơ sở đã tiến hành 

sơ kết; một số nơi tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu, tuyên dương các tập thể, 

cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.  

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

- Ban Thường vụ các cấp ủy đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và 

đầy đủ các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương. Nội dung chỉ đạo luôn gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó đã góp phần đạt được 

những kết quả bước đầu về việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

- Các cấp đã quan tâm chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực 

đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện 

thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.  

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước 

đi dần vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của từng tổ 

chức, cá nhân; thông qua đó, các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, 

nhất là phong trào làm giao thông nông thôn; nhiều nơi đã xuất hiện những mô 

hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả thiết thực.  
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- Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức các cấp ngày càng thể hiện rõ hơn. 

- Bộ phận giúp việc các cấp ủy đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu 

cấp ủy cấp mình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quy định số 55-

QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; qua đó 

đã có những đề xuất cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính 

trị trong thời gian tới. 

2. Khuyết điểm, hạn chế  

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhìn chung vẫn chưa 

đều, chưa vững chắc; nhất là việc triển khai thực hiện trong nhân dân chưa rõ nét. 

- Một số cấp ủy còn lúng túng trong việc cụ thể hóa, triển khai các văn 

bản chỉ đạo ở cấp mình. 

- Một số cấp ủy chưa chú ý quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 

1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2249/UBND-VXDL, 

ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan nhà nước. 

- Công tác theo dõi, nắm bắt và nhân điển hình tiêu biểu, cách làm hay, 

mô hình hiệu quả, cá nhân có việc làm, nghĩa cử cao đẹp có ý nghĩa trong xã 

hội; các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tích cực, 

sáng tạo, tận tụy vì dân, thương dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh ở một số nơi vẫn còn hạn chế.  

- Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 

55-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vẫn 

chưa được tập trung đúng mức; một số cấp ủy chưa đưa nội dung kiểm tra của tổ 

chức đảng đối với  việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 

viên vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. 

3. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế 

- Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa quan tâm đúng 

mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, chưa tích cực, 

chủ động tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình 

của từng cơ quan, đơn vị. 

- Công tác tuyên truyền thiếu bề rộng lẫn chiều sâu, chưa quan tâm xây 

dựng, phát hiện và cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình 

trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Một bộ phận cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa 

tập trung chỉ đạo đúng mức việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.  
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4. Những kinh nghiệm rút ra 

- Phải kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khoá XI). 

- Gắn chặt giữa việc tuyên truyền, giáo dục với việc xử lý, kỷ luật nghiêm 

minh khi triển khai từng chủ trương, nghị quyết cụ thể. 

- Phải phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng 

đầu từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2014 

1. Yêu cầu chung: Tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị số 03-

CT/TW của Bộ Chính trị và 6 nội dung nêu trong Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 

và Nghị quyết Trung ương 4; trong đó, chú ý đưa việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, là việc làm thường xuyên 

của mỗi tổ chức, cá nhân; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đưa những nội dung học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và công tác lãnh đạo phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí thành một mục riêng trong các nghị quyết, báo cáo, kiểm 

điểm, các buổi sinh hoạt đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện 

2.1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh vào nề nếp, đi vào chiều sâu, coi đây là việc làm thường 

xuyên, liên tục của mỗi tổ chức, cá nhân; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đưa 

những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo 

các tổ chức cơ sở đảng rà soát lại các văn bản đã ban hành để điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp với yêu cầu hiện nay. 

 2.2- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo xây dựng nội 

dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về Chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 

nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về 

tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng và thực 

hiện nhiệm vụ chính trị. 

2.3- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị-xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ 

thị số 03-CT/TW, nội dung tự phê bình và phê bình và một số nội dung trong 

các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quy định 55-QĐ/TW, Chỉ thị 27-

CT/TU, Chỉ thị 30-CT/TU, Kế hoạch 72-KH/TU và Chỉ thị 44/CT-UBND, ngày 

26/12/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong sinh hoạt, công tác. 



319BCTU2014.doc 

 

17 

 

2.4- Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 

2249/UBND-VXDL, ngày 18/6/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ 

quan hành chính, quản lý nhà nước. 

2.5- Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tiếp tục lựa 

chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, 

xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải 

quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. 

2.6- Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mục đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, 

dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc. Tiếp tục đẩy mạnh 

giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.7- Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với việc khắc phục những khuyết điểm 

đã được kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).  

2.8- Các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình hay, 

sáng tạo, cách làm tốt; phát hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển điển hình, tổ 

chức các hoạt động biểu dương kịp thời. 

2.9- Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của Bộ phận giúp việc 03 các 

cấp trong việc tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 03-CT/TW của Bộ Chính trị./. 
  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Ban Tuyên giáo TW Đảng + T79; 

- Văn phòng TW Đảng + Vụ II; 

- Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Bộ phận chuyên trách 03 của tỉnh; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ BÍ THƯ 
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