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BÁO CÁO 

Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của  
Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh”  

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành 

Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp 

tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW 

của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị 

03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần 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, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

XII của Đảng. 

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có 

thể khẳng định, cho đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng 

vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng. 

I. NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG BƯỚC ĐẦU  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 

1.1. Việc tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán 

sự đảng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị , Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt các cấp, 

các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhấn 

mạnh những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị, xác 

định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, 

đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đồng thời giao rõ 
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trách nhiệm cho ban tuyên giáo cấp ủy và tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ 

quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. 

1.2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

Ngay đầu Quí III/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 

27/CT-TTg về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành 

nhiều hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị, ban hành chuyên đề 

2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 1 

Hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành các văn bản 2 để 

triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. Để tăng cường hiệu lực chỉ đạo, Quân ủy Trung ương, 

Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Bình, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành 

chỉ thị của ban thường vụ cấp ủy về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

                                         
1 - Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về “thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. 
- 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. 
- Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Một số nội 
dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TWcủa Ban Bí thư 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 06/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Báo chí tuyên 
truyền 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”. 
- Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW, ngày 03/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Báo chí tuyên 
truyền sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 
4-NQ/TW”. 
... 
2 - Tỉnh ủy Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, 
Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình 
Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Nông, Gia Lai, Kiên Giang, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long  ban hành kế 
hoạch của ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.  
- Tỉnh ủy Bắc Ninh, Hà Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Thái 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà 
Nội, Hải Dương, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Long An, Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh ngoài kế hoạch của Ban Thường vụ cấp ủy còn có 
hướng dẫn của ban tuyên giáo cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho các 
đảng ủy cấp dưới. 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành các văn 

bản kết hợp, lồng ghép với các nội dung để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung 

ương 4 khóa XII. 

Việc ban hành đồng bộ, cơ bản kịp thời hệ thống văn bản đã tạo điều 

kiện thuận lợi bảo đảm triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả. 

1.3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị 

Ngay từ đầu năm 2016, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập một số đoàn 

kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương 

Đảng làm trưởng đoàn với sự tham gia của nhiều ban, ngành Trung ương, kiểm tra 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW. 

 Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn của 

Trung ương và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đánh giá tác động của việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là 

gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; 

đồng thời, uốn nắn những lệnh lạc, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá 

trình thực hiện Chỉ thị. Tỉnh ủy Lào Cai, trong năm 2016 đã kiểm tra việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức với 03 đồng chí là: Tổng Biên tập Báo Lào Cai, Giám 

đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Mường Khương; lấy kết quả học 

tập, làm theo Bác Hồ của cá nhân làm một trong những tiêu chí xem xét bổ 

nhiệm cán bộ. 

Để chuẩn bị tốt việc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị, tháng 3/2017, được 

sự đồng ý của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khảo sát, giao 

ban tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, nghe một số chi bộ cơ sở, tổ chức đảng và 

cấp ủy cấp trên cơ sở, làm việc với thường trực một số tỉnh, thành ủy và trực tiếp 

nghe một số mô hình điển hình tiên tiến. Ban Tuyên giáo Trung ương đã có báo 

cáo với Ban Bí thư về kết quả khảo sát, giao ban và kiến nghị một số vấn đề tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo, để việc học tập và làm theo Bác thực chất hơn, hiệu quả 

hơn. 3 

                                         
3 Báo cáo số 112-BC/BTGTW, ngày 28/3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Kết quả giao ban 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017”. 
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Nhìn chung, công tác kiểm tra, đôn đốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp 

ủy các cấp trong năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị được tiến hành nghiêm túc, có 

kế hoạch, nội dung thiết thực, kịp thời động viên, khuyến khích các địa phương, 

ngành, cơ quan, đơn vị làm tốt, đôn đốc, giải quyết kịp thời những vướng mắc 

trong tổ chức thực hiện.  

Công tác sơ kết được cấp ủy các cấp quan tâm. Một số tỉnh, thành phố đã chỉ 

đạo sơ kết từ cơ sở và báo cáo lên Trung ương, gắn với biểu dương, khen thưởng 

tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí phấn khởi, tự tin thực hiện Chỉ thị. 

2. Tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Ban Bí thư ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương phối 

hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số cơ quan có liên 

quan xây dựng chuyên dề toàn khóa và chuyên đề riêng cho từng năm trình 

Ban Bí thư. Theo đó, năm 2016 tập trung quán triệt, học tập chuyên đề 

“Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đây là chuyên đề của năm, đồng thời cũng xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2016-

2020. Năm 2017 chuyên đề "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" trong nội bộ". Ban Tuyên giáo Trung ương 

đã có hướng dẫn để học tập 2 chuyên đề nêu trên. 4 

Việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2016 và chuyên đề 2017 được các 

tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo chặt chẽ, 

nghiêm túc, bài bản. Đa số các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương 

đã chú trọng quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhằm thống nhất nhận 

thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân mình 

để xây dựng kế hoạch làm theo. Đây là lực lượng tiên tiến, đi đầu, quyết định 

kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Về hình thức, khác với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI, nhiều 

tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề với 

                                         
4 - Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW, ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Học tập 
chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Công văn số 1998-CV/BTGTW, ngày 10/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sinh hoạt 
chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 
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nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, 

truyền hình, phát thanh trực tiếp bài nói chuyện của báo cáo viên đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghe báo cáo 

viên qua hình thức hội nghị trực tuyến, hoặc truyền hình trực tiếp. Nhiều cửa 

hàng, siêu thị, các chợ, nhân dân tạm dừng các hoạt động mua bán để dành 

thời gian nghe báo cáo viên truyền đạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách của 

Bác Hồ. 

Ở nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị (nhất là trong lực lượng vũ 

trang, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình 

Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Kiên Giang... các tỉnh miền núi, 

biên giới, địa bàn khó khăn, như Lào Cai, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Trị, Gia 

Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng...) đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, 

làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; thảo luận, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm 

cụ thể để học và làm theo Bác, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ các điển hình 

tiêu biểu. Việc học chuyên đề tại chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

được chú trọng và đi vào thực chất hơn. 

Việc tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp 

phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn 

trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, là 

cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt. 

Đây cũng là dịp tốt để mỗi người dân liên hệ với chính bản thân mình, thấy cần 

học và làm theo Bác để trở thành con người tốt hơn, đấu tranh phê phán, ngăn 

chặn, đẩy lùi tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là trong một bộ phận 

thế hệ trẻ. 

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời có hiệu quả 

nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 

thể chính trị - xã hội đều đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội 

đảng bộ cấp mình.  

Khi Trung ương ban hành 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 hoá" trong nội bộ”, các 

cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn 

thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, với một số nội dung quan 

trọng: nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng kế hoạch của tập thể để thực hiện trong đó 

tập trung vào nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ; xây dựng 

đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; rà soát, hoàn thiện thể chế, chú trọng các 

cơ chế kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; đề cao tinh thần trách nhiệm phục 

vụ nhân dân; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức 

công vụ.  

Nhiều tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành đã thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề 

để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được khá nhiều những bức xúc, nổi 

cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chọn nội dung 

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, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020. Tỉnh ủy Gia lai chọn nội dung đột phá: Đổi mới 

phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ 

quan, đoàn thể; xây dựng chính quyền theo tiêu chí “liêm chính, minh bạch, kiến 

tạo phát triển, phục vụ nhân dân”; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân hành động; 

“nói đi đôi với làm,” “làm tốt nhiều hơn nói”. Tỉnh ủy Cà Mau chọn 2 nhiệm vụ 

đột phá: 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... 
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Hầu hết các tỉnh, thành phố đều tập trung vào công tác cải cách hành 

chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được 

nhiều kết quả phấn khởi 5.  

Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, tập trung vào khắc phục các khâu yếu. Kế hoạch được đăng kí với cấp ủy, 

chi bộ và đoàn thể nơi công tác. Một số tỉnh công bố công khai kế hoạch hành 

động của tập thể trên báo, đài địa phương để nhân dân biết, giám sát việc thực 

hiện. Tỉnh ủy Bến Tre công khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bí thư Tỉnh ủy trên báo, đài địa phương, thể 

hiện sự quyết tâm, nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác 

để cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo. 

Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí minh của tập thể và cá nhân gắn với giải quyết những vấn đề 

nổi cộm bức xúc của địa phương, đơn vị đã góp phần thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày 

càng trong sạch, vững mạnh. Qua hoạt động thực tiễn, xuất hiện ngày càng 

nhiều tập thể, nhiều cán bộ, đảng viên trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác 

phong công tác, tận tụy, trách nhiệm với nhân dân, được đông đảo cán bộ, đảng 

viên, nhân dân yêu mến, quý trọng và tin tưởng. 

4. Đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh vào giáo 

trình, chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị  

Tuy chưa chính thức ban hành giáo trình mới về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, nhưng các tỉnh ủy, thành ủy, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy 

Công an Trung ương đã chủ động chỉ đạo ngành chức năng cập nhật thông tin, bổ 

sung kiến thức, triển khai thực hiện việc giảng dạy trong hệ thống các nhà trường; 

biên soạn một số tài liệu giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

cho thế hệ trẻ. Nhiều tỉnh, thành đoàn xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; phát động phong 

trào thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. 

                                         
5 Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2016 cho thấy, tất cả các địa phương đều có 
nhiều nỗ lực cải cách rất ấn tượng. Bằng chứng là, khoảng cách điểm số giữa tỉnh cao nhất và thấp 
nhất được thu hẹp chỉ còn 17 điểm, thấp kỷ lục trong 12 năm qua (Năm 2006, khoảng cách này là 33 
điểm). 
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Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương hoàn thiện 

chương trình đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ban Cán sự đảng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện chương trình đưa vào 

giảng dạy trong các trường dạy nghề. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia đã hoàn 

thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các 

cấp.  

5. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo 

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

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền 

học tập và làm theo Bác, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của 

Bộ Chính trị khóa XI, ngay từ Quý III/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban 

hành kế hoạch tuyên truyền trong toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành 

Hướng dẫn số 18, ngày 10/11/2016 hướng dẫn cụ thể yêu cầu các cơ quan báo 

chí phải xác định rõ nội dung, hình thức, tăng cường dung lượng, thời lượng để 

tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, những kết quả bước đầu đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong 

thực hiện, những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình tiên tiến.  

Trong giao ban báo chí, giao ban thông tin đối ngoại hằng tuần, trong sinh 

hoạt báo cáo viên hằng tháng, Ban Tuyên giáo Trung ương đều yêu cầu các cơ 

quan truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị của Bộ 

Chính trị. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các 

tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tăng cường chỉ đạo tuyên 

truyền việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên 

truyền về những ngày kỷ niệm lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước, địa 

phương, ngành với những hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn. 

Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 đã đẩy mạnh tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo 

Quân đội nhân dân, Báo Hà Nội mới, Báo Sài Gòn giải phóng, Đài Truyền hình 

Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Nhà Xuất bản Công 

an nhân dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo... có nhiều 

chuyên mục, tin, bài, ấn phẩm sâu sắc, phản ánh về kết quả triển khai thực hiện 
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việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền cổ động trực quan tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị 

trong các buổi nói chuyện thời sự, phổ biến nghị quyết. Nhiều nơi, tổ chức các 

cuộc thi viết, thi kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm 

theo Bác… 

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy 

Khối doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng, Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu 

tổ chức 5 cuộc giao lưu điển hình tiêu biểu, phát trên kênh VTV1, VOV1 và trên 

đài phát thanh – truyền hình các địa phương, tạo được ấn tượng và có sức lan tỏa 

lớn. 

Như vậy, so với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, năm đầu tiên thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW, công tác tuyên truyền đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, các 

cấp, các ngành quan tâm hơn, nội dung, hình thức, sự phối hợp giữa các lực 

lượng tuyên truyền bài bản, đồng bộ hơn, sâu sắc hơn. Nhiều nội dung mới trong 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, 

công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân 

dân. Nhiều điển hình tiêu biểu đã được tuyên truyền để nhân rộng trong Đảng và 

xã hội, góp phần vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp hơn, hiệu quả hơn. 

6. 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 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban, 

bộ, ngành, đoàn thể đã tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, 

xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu trong tổ chức 

thực hiện. Nhiều tình, thành phố, các ngành đã căn cứ vào tình hình thực tế của 

địa phương, ngành tập trung xác định khâu đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn tổng 

thể có một số đột phá trên các lĩnh vực: 

- Việc xây dựng thể chế, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước ở 

Trung ương đã và đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc rà soát, xiết lại 

cơ chế quản lý, nhất là trên các lĩnh vực: tài chính, tài sản công, tài nguyên môi 

trường, cổ phần hóa doanh nghiệp, kiểm soát quyền lực, quy định, quy chế về 

công tác cán bộ. 
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- Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục 

vụ nhân dân, xây dựng chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm 

chính, trách nhiệm, hành động, phục vụ nhân dân. 

- Đổi mới tác phong, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, có tiến bộ hơn 

trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong việc đưa đón, lễ nghi, khánh tiết. 

- Lãnh đạo phòng, chống tham nhũng đạt kết quả bước đầu quan trọng. 

Nhiều vụ đại án đã được phát hiện đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, 

đúng tội, xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ về hưu, kể cả cán bộ cao cấp của 

Đảng, tạo được niềm tin của nhân dân. 

Những đột phá đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 

2016, tạo đà, tạo thế để năm 2017 đạt kết quả cao hơn. Đó cũng chính là đưa 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc 

sống một cách thiết thực. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về kết quả đạt được 

1.1. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới 

chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần 

vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. 

1.2. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện 

nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, 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 việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

1.3. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa 

chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, 

cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và 

kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. 

1.4.  Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 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 trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ 

việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 
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2.1. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của một số cấp ủy vẫn còn 

lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy thì kịp thời, đầy đủ, 

nhưng có nội dung còn sao chép, thụ động. Tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp 

với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế. Một số nơi còn tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 

ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ 

quan mình và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành 

dọc; có nơi còn khoán trắng cho văn phòng cấp ủy, cho cán bộ chuyên trách nên 

kết quả rất hạn chế. Việc thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ trong 

các cơ quan hành chính nhà nước chưa có chuyển biến đáng kể.  

2.2. Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và học tập những nội 

dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về hình thức thì 

khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, 

có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương.  

Nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm 

theo Bác của tập thể và cá nhân. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa 

sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình; tính tự giác và tinh thần quyết tâm trong 

học tập và làm theo Bác ở nhiều cán bộ, đảng viên còn hạn chế; xây dựng kế 

hoạch tu dưỡng, rèn luyện còn chung chung, quá nhiều nội dung nên khó kiểm 

tra, khó đánh giá kết quả thực hiện. 

Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán 

bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị kết quả chưa rõ. 

Trong khi đó, vẫn còn những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, 

dân chủ hình thức, đoàn kết xuôi chiều, còn nhiều sai phạm trong quản lý đất 

đai, đầu tư, tài chính, trong công tác cán bộ, làm giảm niềm tin của quần chúng 

nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trái với yêu 

cầu của Chỉ thị.  

2.3. Công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù được cấp ủy quan tâm hơn, 

nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức tuyên truyền tuy có đổi 

mới, nhưng vẫn chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp. Các báo, đài chủ lực 

tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, thiếu thuyết phục. Tuyên truyền trong các 

tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, trong thanh thiếu niên, trong công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên 

nông thôn còn nhiều lúng túng, bất cập. Hình thức, nội dung giáo dục tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, 
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trong trường phổ thông còn lúng túng, chậm cập nhật, đổi mới. Đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chậm và nhiều hạn chế. 

3. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

3.1. Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, chúng ta phải tập trung 

triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW4 về xây dựng 

Đảng, các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thời gian thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW còn ngắn, do đó việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị chưa thể đầy đủ. 

3.2. Hướng dẫn và tài liệu của Trung ương còn thiếu, chưa kịp thời. Một 

số ban, bộ, ngành Trung ương chưa thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 03-

KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư. 

3.3. Sự vào cuộc thiếu đồng bộ, chưa tích cực của nhiều cơ quan trong hệ 

thống chính trị, nhất là một số cơ quan Trung ương, khu vực quản lý nhà nước, 

những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong công tác cán bộ, công tác phòng chống 

tham nhũng tuy có chuyển biến, tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và tình 

hình thực tế, đã và đang tác động xấu, làm giảm miền tin của nhân dân vào sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây phản cảm trong việc học và 

làm theo Bác. 

3.4. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là 

người đứng đầu chưa thực sự coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài, cần 

kiên quyết, kiên trì, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên 

chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc học và 

làm theo Bác. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến những thiếu sót, khuyết 

điểm trong thực hiện Chỉ thị. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong 

Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên 

trì, sát sao, cụ thể để 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 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, 

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. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải 

gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước 



 13

hết là Nghị quyết TW 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng 

chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, 

của báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển 

hình tiêu biểu; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý 

nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, 

lợi dụng uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân của mình, góp 

phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và 

đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. 

2. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản 

của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, 

địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề 

của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Kiên trì đưa nội 

dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, 

cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

3. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải sát thực, đồng thời 

phải tự giác thực hiện kế hoạch đã đề ra, cuối năm báo cáo kết quả với cơ quan, 

đơn vị và chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm. Cần tích 

hợp các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 4 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thành một kế hoạch chung với 

nội dung rõ ràng, giải pháp cụ thể, khả thi để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. 

Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ 

chốt, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm 

theo Bác để cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo. Người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nên công 

khai kế hoạch của mình trước tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bí thư các cấp ủy, chủ 

tịch HĐND, UBND các cấp cần công khai những nội dung trong kế hoạch của 

mình trên báo, đài địa phương, ngành để cán bộ, nhân dân biết, theo dõi, giám 

sát và noi theo.  

4. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, 

các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây 

dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân 

thực hiện; đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, 
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quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, 

gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành 

tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, 

Nhà nước. 

5. Cần tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền 

phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho 

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 trở 

thành nhu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng và xã hội. 

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những điểm mới, yêu cầu cao 

hơn Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về cách tổ chức, triển 

khai của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; 

tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiêu biểu, phê phán những cấp ủy, tổ chức 

đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt; kết hợp chặt chẽ các 

hình thức tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động 

trực quan, hội thảo, tọa đàm một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực.  

Các báo, đài chủ lực của Trung ương và các địa phương trên cơ sở kế 

hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương phải xây dựng kế hoạch 

chi tiết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và Nghị quyết TW 4 

khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 thường xuyên, liên tục với nội dung, 

thời lượng, dung lượng, tin bài, ấn phẩm, lựa chọn các kênh thông tin, thời gian 

phát sóng, ngày giờ đăng tin bài sao cho đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân 

được nhanh nhất, nhiều nhất. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải thưởng về 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” trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ 

trang nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại liên quan đến học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

6. Các ban, bộ, ngành, cơ quan có liên quan của Trung ương chưa thực 

hiện nghiêm túc nhiệm vụ Ban Bí thư giao tại Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 



 15

25/7/2016 của Ban Bí thư; khẩn trương hoàn thành các văn bản chỉ đạo, hướng 

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

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo), 
- Văn phòng Trung ương Đảng (để phối 
hợp), 
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc Trung ương,  
- Lãnh đạo Ban (để báo cáo), 
- Thường trực và Ban tuyên giáo các tỉnh 
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương, TCCT QĐNDVN, TCCT CAND, 
- Vụ TH – VPTW Đảng, Chuyên trách 
05, Vụ TH, T26, T79, VP-BTGTW, 
- Lưu HC. 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 

Mai Văn Ninh 

 


