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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
  Số 379-TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Phan Thiết, ngày 25 tháng 8  năm 2014 

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại Hội nghị giao ban trực tuyến về tình tình thực hiện  
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục  

đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  
------ 

 

Chiều ngày 18/8/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 
Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị) trong 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014.  
Cùng dự họp có đồng chí Dương Văn An  - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí 
Trưởng các ban của Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc 03 của 
tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực 
thuộc tỉnh; Trưởng các ban xây dựng Đảng các huyện, thị, thành ủy và thành viên 
Bộ phận giúp việc 03 cấp huyện. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các 
thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:  

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN QUA 

Nhìn chung, trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai đạt kết quả 
tích cực; nổi rõ là:  

1- Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, có xây dựng kế 
hoạch, tổ chức sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trong 
đó, có việc đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” trong cán bộ, đảng 
viên với nội dung tương đối sát hợp với từng đối tượng, từng loại hình tổ chức cơ 
sở Đảng. 

2- Các tổ chức Đảng đều chọn những vấn đề, việc làm cụ thể để tập trung 
giải quyết, mang lại kết quả nhất định, nhất là những vụ việc bức xúc, nổi cộm, 
tồn đọng kéo dài đã được giải quyết nhiều hơn; chưa phát sinh tiêu cực, tham 
nhũng; một số nguyện vọng, yêu cầu bức xúc của nhân dân được quan tâm giải 
quyết tốt hơn. Đặc biệt, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào 
cuộc, với quyết tâm cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp đạt kết 
quả, rõ nhất là đã thực hiện công tác đền bù, giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho đơn 
vị thi công phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 – đoạn qua địa bàn tỉnh, 
bảo đảm yêu cầu chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ.  
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3- Trên thực tế, qua từng phong trào, ở từng địa bàn đã xuất hiện ngày càng 
nhiều những tấm gương tiêu biểu, mô hình tiên tiến của tập thể, cá nhân với 
nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Nhờ đó, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng 
nhìn chung các mặt của tỉnh tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực. 

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận lại, sự chuyển biến nêu trên chưa đều; 
ở không ít nơi vẫn còn lúng túng trong biện pháp, cách thức triển khai và nội 
dung cụ thể hóa từng chủ đề năm 2014; việc nhân điển hình tiên tiến trong học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn là khâu yếu. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN 
TRONG THỜI GIAN TỚI 

* Yêu cầu chung: Tiếp tục triển khai thật tốt những nội dung 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”  gắn với 
thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị 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” và tiếp tục thực hiện các 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 30-CT/TU, ngày 
08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, 
công tác và Chỉ thị số 40-KH/TU, ngày 15/8/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân 
và kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm làm thước đo để 
đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của 
từng tổ chức, cá nhân. 

 Theo tinh thần đó, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung học tập 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” bảo đảm thực chất, 
mang lại hiệu quả thiết thực. 

- Về nâng cao tinh thần trách nhiệm: 

+ Từng tổ chức và cá nhân phải phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ 
được giao; bám sát nội dung Chỉ thị số 27-CT/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện; chú ý giao việc thật cụ thể, tiêu chí đánh 
giá thật rõ, gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc theo định kỳ 
hàng tháng.  
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+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân nhân. Tiếp tục rà 
soát lại những nguyện vọng bức xúc, chính đáng của cử tri và nhân dân, xác 
định rõ bao nhiêu việc cần làm, phân công cụ thể người phụ trách để tập trung 
thực hiện đạt kết quả.  

- Về chống chủ nghĩa cá nhân: 

+ Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng đạo đức lối sống trong sáng, tác 
phong sâu sát, gần gủi nhân dân. 

+ Kiên quyết khắc phục có kết quả những khuyết điểm, hạn chế đã được 
chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI); đặc biệt, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

+ Triển khai thật tốt 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”; chú ý xây dựng những quy ước, quy định về chuẩn mực văn hóa trong từng 
cơ quan, từng thôn, khu phố, địa bàn dân cư, bảo đảm phù hợp với thực tế. 

- Về nói đi đôi với làm: Mỗi cán bộ, đảng viên soát xét nội dung đăng ký 
“nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” để tập trung thực hiện thật tốt từng vấn 
đề đã đặt ra, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

 2- Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 
truyền, giáo dục; chú ý tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên 
tiến của tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Bản tin công tác tuyên giáo của các đảng ủy, bản tin định kỳ của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội mỗi kỳ phát hành phải có 01 
mô hình tiêu biểu của tập thể và 01 tấm gương tiêu biểu của cá nhân để làm tài liệu 
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Ngoài ra, các phương tiện thông tin, đại chúng tiếp tục 
thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về những tấm gương tiểu biểu, điển hình 
trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng. Các 
cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nâng cao hiệu quả việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả thiết thực hơn. 
Thường xuyên tổ chức phổ biến, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng các mô 
hình tiêu biểu, điển hình trong đảng bộ, tổ chức mình.   

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các ban của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                                                
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                       

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

    
                (đã ký, đóng dấu)  
 

 
 
 

 

Lê Tấn Lai 

 


