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giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân
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dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sổng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong
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cách Hồ Chỉ Minh", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu,
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ì ■, quán triệt, thực hiện như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
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- Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ,
chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đối mới, góp phần đẩy
manh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,
củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
của Hổ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.
2. Thời gian và tài liệu
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.
- Tài liệu: chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát
huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chỉ Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
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3. Tổ chức thực hiện
3.1. Nội dung chuyên đề sẽ được quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập
chuyên đề năm 2019 {vào 14h00, ngày 14/12/2018) cho các đồng chí ủy viên BCH
Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ
quan báo chí; thường trực cấp ủy cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện,
thị, thành ủy, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy.
Các huyện, thị, thành phổ có đường truyền nối điểm cầu trực tuyến tổ chức
cho cán bộ chủ chốt cấp huyện học tập.
3.2. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực
hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề: Xây
dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân.
Ban tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu,
học tập và tuyên truyền cho phù họp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa
phương, cơ quan, đơn vị.
Cấp ủy phối họp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cùng cấp để lựa chọn
những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây
dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực
hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa
phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “vé' tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong
nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khỏa XII về utăng cường công tác bảo vệ, chăm
sóc vả nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới'”; Nghị quyết Trung ương
7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “về cải cách chính sách
bảo hiểm xã hội”; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết
là ủ y viên Bộ Chỉnh trị, ủ y viên Ban B ỉ thư, ủ y viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học
tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực

3

thuộc Tỉnh ủy tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy {thông
qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để báo cáo Ban Bí thư.
3.3. Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở
chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi
bộ tổ chức Diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề theo 03 nội dung của chuyên đề 2019:
Xây dựng ỷ thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân
dân; định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm
vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải
pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn
đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề
ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm
việc và trong phong cách lãnh đạo {đổi với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản
lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện,
cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ (Đưa nội dung này vào Bản đăng ký
và cam kết cá nhân năm 2019).
3.4. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung
nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu
cầu của 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; kết họp với
triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu
quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy
chế dân chủ ở cơ sở ; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời
sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các
chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết họp với các đợt phát động và tổng kết thi đua.
3.5. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp
tỉnh: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với
sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của tổ chức mình; tổ chức
sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá,
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văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy
định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW,
ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của M ặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đổi với việc tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng
viên .
3.6.

Các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần

gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; gắn với các
phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa
phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân” (1969-2019).
Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng
rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các
nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giảm sát việc thực
hiện của cán bộ, đảng viên.
Các cơ quan báo chí và truyền thông của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, tập trung
vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển
hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh
theo Ke hoạch số 86-KH/BTGTU, ngày 26/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
về Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 gắn với nội dung chuyên đề hàng năm.
Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên
và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi
sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các
hội nghị, tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc
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dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu guơng của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh
đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài,
cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó
với nội dung của chuyên đề, với “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng
trực thuộc Trung ưomg tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh,
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải, “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”
(ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị).
Trong quá trình thực hiện chuyên đề, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy,
cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.
Nơi nhân
-

TRƯỞNG BAN

Ban Tuyên giáo Trung ương,
Báo cáo
Thường trực BTGTW tại Đà Nằng
Thường trực Tỉnh ủy
Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,
Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn,
Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
Các tổ chức chính trị - xã hội,
Lưu VT, Phòng TT-BC&XB.
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