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-----I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA
BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI)

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), nhất là
triển khai Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số
133-KH/TU, ngày 06/01/2015 chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.
Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy trực thuộc tỉnh và hầu hết cấp ủy cơ sở đã xây dựng
kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó, xác định rõ nội dung công việc cụ thể
phù hợp với thực tiễn, có liên hệ đến thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương
mình, chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân và tập thể để thảo luận, đề ra
biện pháp khắc phục; đồng thời, rà soát, bổ sung nội dung đăng ký “nêu
gương”, “gương mẫu thực hiện” của tổ chức, cá nhân gắn với thực hiện chuyên
đề năm 2015.
Từng cấp ủy có sự phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện,
đánh giá kết quả làm theo, biểu dương những đảng viên, cán bộ, công chức, viên
chức, hội viên, quần chúng thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả
gắn với phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục.
Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã thiết thực, cụ thể hơn, mang lại kết quả rõ hơn
trong tổ chức, thực hiện ở nhiều cơ quan, đơn vị.
2- Kết quả thực hiện
2.1. Về tổ chức học tập chuyên đề năm 2015
Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2015 được thực hiện kịp thời,
nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cải tiến, đổi mới
phương pháp biên soạn đề cương, bài giảng (powerpoint) theo từng chủ điểm, có
hình ảnh trực quan sinh động và triển khai tập huấn cấp tỉnh(1); đồng thời,
chuyển giao nội dung cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị -

Tham dự có 81 đồng chí, gồm: Các thành viên của Bộ phận giúp việc 03 tỉnh, trưởng, phó trưởng ban tuyên
giáo huyện, thị, thành phố và tương đương; trưởng, phó trưởng ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh;
trưởng bộ phận giúp việc 03 huyện; giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
(1)
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xã hội của tỉnh và các đảng bộ trực thuộc tỉnh để triển khai đến đội ngũ cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Theo đó, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức hội
nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
năm 2015 cho cán bộ chủ chốt cấp mình và bí thư các chi, đảng bộ cơ sở (2); Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức triển khai
nghiên cứu, học tập chuyên đề lồng ghép với các hội nghị triển khai nhiệm vụ
ngày từ đầu năm. Ở cơ sở, các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức
triển khai học tập chuyên đề 2015 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng thuộc cấp mình (3) và tổ chức tuyên
truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên ở cơ sở.

2.2. Về thực hiện trách nhiệm “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” của
cán bộ đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Cùng với việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2015; các chi bộ, cơ
quan đã rà soát bổ sung nội dung đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực
hiện”; kết quả, có 100% tổ chức và 96% cá nhân bổ sung nội dung đăng ký
“nêu gương” và “gương mẫu thực hiện”. Nội dung đăng ký ngày càng cụ thể,
ngắn gọn, rõ ràng gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm
trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trung thực, trách nhiệm, gắn bó với
nhân dân, đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức.
Những nội dung và yêu cầu “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” đã có
tác dụng tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách, góp phần ngăn
chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức nỗ lực
vượt khó, vươn lên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp
tục có chuyển biến khá rõ; vai trò, trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng
viên, nhất là việc “gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu đã tiếp tục được
phát huy, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị,
trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng
viên ở cơ quan, đơn vị.
2.3. Về việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh vào sinh hoạt, hoạt động thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan,
đoàn thể
Từng cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị (khóa XI) với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào hành
với tổng số 20 lớp, có 928 người tham dự
Tổng số toàn tỉnh là 619 lớp/60.599 đối tượng; trong đó, có 22.589 đảng viên và 38.312 đoàn viên, hội viên và
quần chúng.
(2)
(3)
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động cách mạng ở địa phương, cơ quan, đơn vị; bằng những việc làm thiết thực,
cụ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền, ngày công, hiến
đất mở rộng đường giao thông, làm đường bê tông xi măng; nâng cấp, dặm vá,
sửa đường nội đồng; làm mới, nạo vét kênh, mương thủy lợi; lắp đặt đường ống
dẫn nước sinh hoạt; xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh; trồng cây xanh,
làm vệ sinh môi trường...
Các cấp ủy, các chi bộ, các đoàn thể, cơ quan đơn vị đều đưa việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt
thường kỳ, mỗi quý chọn một chủ đề để sinh hoạt sâu kỹ, thảo luận, liên hệ và
làm theo tại đơn vị mình; qua đó, đánh giá việc học tập và làm theo Bác gắn
với thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo nội dung đã đăng ký “nêu gương”,
“gương mẫu thực hiện”. Nhiều nơi đã có những tìm tòi, sáng tạo, đổi mới
phương thức sinh hoạt, học tập, liên hệ, điểm tin người tốt, việc tốt, tổ chức
nhân rộng điển hình làm theo gương Bác trong sinh hoạt chi bộ, làm sâu sắc
nội dung và tính thiết thực của chuyên đề, tạo sự thống nhất trong nhận thức và
hành động, từng bước góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng
thời, qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã tự soi rọi lại mình để có kế hoạch khắc
phục những hạn chế của bản thân.
2.4. Những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập
trung giải quyết
Để thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm
2015, trong đó có kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2015), 40 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận
(19/4/1975 – 19/4/2015), đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày
29/12/2014 chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tiếp tục
chỉ đạo tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những đơn thư
khiếu nại, tố cáo và những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Theo đó, có 63 cơ quan, đơn vị, đảng bộ trực thuộc tỉnh đăng ký và thực
hiện 129 công trình, phần việc, giải quyết 86% vụ việc bức xức, đơn thư khiếu
nại, tố cáo kể cả những đơn thư tồn đọng trong năm 2014 chuyển sang. Đồng
thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả thiết thực của
các năm trước(4), một số địa phương, cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện
những mô hình mới(5), góp phần thực hiện có hiệu quả vấn đề an sinh xã hội.
như các mô hình: “Điểm sáng an ninh”, “Giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm”, “Tết vì người nghèo”, “Hũ gạo
tình thương”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Mỗi ngày làm
một việc tốt”, “ Mỗi ngày dành 01 giờ để nghiên cứu, học tập ”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”,
“Nói không với bao ni lông”; ...
(5)
Tiêu biểu như: Đảng Bộ Quân sự tỉnh xây dựng mô hình “Học tập chi bộ bạn” trong xây dựng Đảng bộ, “5
không, 3 phát huy” trong huấn luyện, “500m2” trong tăng gia sản xuất; Hội Nông dân huyện Tuy Phong mô
hình “Mỗi đơn vị làm một công trình” và “Mỗi người làm một việc tốt”; Chi bộ Trường THPT Hòa Đa mô
(4)
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2.5. Giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh,
sinh viên, cán bộ, đảng viên, cho thế hệ trẻ
Trong năm 2015, các trường trung học phổ thông, 03 trường đại học, cao
đẳng và Trường Chính trị tỉnh tiếp tục tích hợp nội dung học tập tư tưởng, tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa. 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; xây dựng “Tủ sách học tập theo Bác”, “Sổ
vàng truyền thống làm theo lời Bác”; một số trường tổ chức cho học sinh viếng
Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày
sinh của Bác. Qua đó, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong học sinh, sinh viên, góp
phần tăng thêm hiệu quả về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên đã xây dựng kế hoạch
giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong năm 2015, chú trọng đẩy
mạnh các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường lành mạnh để đoàn
viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành, bằng các hình thức đa dạng, phong
phú(6) đã thu hút hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Đặc
biệt, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác (1890 – 2015), các cấp bộ
Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta
trong sáng hơn” thông qua các hoạt động về nguồn, viếng Bảo tàng Hồ Chí
Minh, sinh hoạt truyền thống, chiếu phim tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của
Bác... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tăng cường hướng dẫn, phát động đoàn viên,
thanh niên đăng ký, thực hiện một số nội dung cụ thể, như: Sửa đổi lề lối làm
việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện “văn hóa giao thông”, tiết
kiệm trong sinh hoạt tiêu dùng, phấn đấu trong học tập, lao động và công tác,
tình nguyện vì cộng đồng, thực hiện 08 điều nên làm và 08 điều không nên làm
theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn... Qua đó, 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.
2.6. Về công tác tuyên truyền
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại
hình“Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ một học sinh khó khăn”; Hội phụ nữ xã Phong Phú mô hình “3
trong 1” về phòng chống ma túy…
(6)
như: "Hành trình theo chân Bác” , "Di chúc Bác Hồ - ánh sáng soi đường”; diễn đàn "Tuổi trẻ với tư tưởng
đạo đức Hồ Chí Minh”; sân khấu hóa với chủ đề " Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”; hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Hồ Chí Minh chân dung
một con người...
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chúng của 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
về các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại
chúng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, 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 triển lãm ảnh gương tập thể, cá nhân tiêu biểu,
điển hình 4 năm (2011 – 2014) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” trên website của Tỉnh ủy và phát hành tập sách “Những điển hình
tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nhân rộng
trong toàn Đảng bộ. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, báo, đài tích cực thực
hiện tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng: qua hệ thống băng rôn,
biểu ngữ, áp phích, loa phát thanh, chiếu phim, bản tin ... để chuyển tải những
các làm hay, thành tích đạt được, những công trình phần việc thiết thực, gương
tiêu biểu, điển hình 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 tỉnh.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát động và đẩy
mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo
chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.7. Về công tác kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị
số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên theo sự phân
công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo,
theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW tại cấp ủy được phân công phụ
trách và các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện tại cơ quan,
đơn vị, địa phương nơi công tác. 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 03CT/TW ở các cấp ủy trực thuộc tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tự kiểm tra,
giám sát việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh ở cấp mình.
Có 9/15 cấp ủy(7) và Bộ phận giúp việc 03 trực thuộc tỉnh đã tiến hành
kiểm tra, giám sát 315 chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và 30 đồng chí
bí thư cấp ủy cơ sở về việc thực hiện chuyên đề năm 2015. Qua đó, đã có tác
dụng phòng ngừa sai phạm; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách
Phan Thiết, La Gi, Phú Quý, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh, Đảng ủy Khối
các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Đảng ủy Công an tỉnh.
(7)
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nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, chiến sĩ.
Các cấp ủy, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã tiến hành tổng
kết 4 năm (2011 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá
XI) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Nhân dịp kỷ niệm 125 năm
ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2015), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội
nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng cho 30 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu,
điển hình trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Có 9/15
cấp ủy trực thuộc tỉnh(8) tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương 59 tập thể, 161 cá
nhân, khen thưởng 198 tập thể và 309 cá nhân.
3- Đánh giá chung
3.1. Ưu điểm
- Trong năm 2015, các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực tiếp tục lãnh đạo,
chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
với cách làm năng động, sáng tạo phù hợp với thực tiễn, gắn với tình hình thực
hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đặc biệt, các cấp, các ngành rất quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế
hoạch số 30-KH/TU, Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số
40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần trở
thành thường xuyên trong suy nghĩ, tư duy phương pháp và nền nếp tổ chức
của mỗi cấp, từng bước hạn chế tính lý thuyết, chung chung, rập khuôn, ngày
càng đi vào việc làm cụ thể, thiết thực nhất, để góp phần xây dựng địa phương,
đơn vị.
- Đã tiếp tục được chuyển biến từ học tập sang làm theo trong mỗi tập thể,
cơ quan, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ về ý
thức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, nhất là vai trò của
người đứng đầu các cấp ủy được phát huy.
- Các địa phương, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua đăng ký thực hiện các công trình,
phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tiếp tục lựa chọn
những vấn đề bức xúc, tồn đọng, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết, qua đó
đã củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Phan Thiết, La Gi, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Phú Quý, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
Đảng ủy Khối doanh nghiệp.
(8)

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

7

- Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh và nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại
chúng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa trong xã hội.
- Tiếp tục xuất hiện ngày càng những tấm gương tiêu biểu trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cũng như rút ra những bài học quý về
công tác dân vận.
3.2. Hạn chế, khuyết điểm
- Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh chưa thực sự đồng đều giữa các các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa
phương, một số nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Nội dung học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ một số nơi
còn hình thức, thiếu thiết thực.
- Một số cấp ủy chưa đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện; nội
dung đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” thiếu cụ thể, chưa sát hợp
với vị trí, nhiệm vụ công tác nên sự chuyển biến chưa mạnh. Vẫn còn tình trạng
một số tập thể, cá nhân vi phạm tham nhũng và lãng phí; một số nơi các giải
pháp xây dựng Đảng chưa được sát hợp, hiệu quả thực hiện chưa cao.
- Công tác phát hiện, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình
tiên tiến và cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực một số nơi còn
hạn chế.
* Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế
- Việc tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành
tích học tập và làm theo Bác ở một số nơi chưa gắn liền với các biện pháp
phòng, chống các hiện tượng tiêu cực như thiếu trung thực, nói không đi đôi với
làm, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân. Các biện pháp ràng buộc về trách
nhiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ chủ
chốt các cấp chưa cụ thể.
- Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng; nhận thức
về học tập và làm theo Bác còn hạn chế.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI
GIAN TỚI

1- Yêu cầu chung: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị theo Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 03/12/2015 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề
cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn
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hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các
Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); chú ý đưa việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên của mỗi tổ chức,
cá nhân.
2- Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện
- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các
phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016, qua đó
tạo tiền đề thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 2020 đã đề ra.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các buổi sinh hoạt
chuyên đề; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 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.
- Tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị
đã ban hành, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 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”.
- Đưa vào chương trình học tập chính khóa ở các nhà trường về 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 gắn với thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
- Đẩy mạnh hơn nữa việc nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên
tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức biểu
dương, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu điển hình, gương
“người tốt, việc tốt”; kịp thời phát hiện, chăm lo bồi dưỡng những cách làm hay,
sáng kiến kinh nghiệm trong học tập và làm theo tấm gương của Bác.
- Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các hoạt động 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”.
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- Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với cấp dưới; chi bộ chú trọng
kiểm tra, giám sát nội dung đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện”
của cán bộ, đảng viên.
- 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 (khóa XI).
- Tổ chức và chỉ đạo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) theo hướng dẫn của Trung ương và khẩn
trương triển khai thực hiện quyết định mới của Trung ương về việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức của Bác./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79; (để b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ III;
- 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 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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