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*

Số

11 - HD/BTGTU
HƯỞNG DẨN

khai thục hiện Chỉ thị 05-CT/TVV của Bộ Chính t*'ị về “Đẩy mạnh học
M i 'HQầv và làm theo tư tưởng, đạo đừc, phong cách Hồ Chí Minh" nãm 2019

'Tí

Ị

ịsfi/ĩcỉ)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TV'ú ngày 15/5/2016 cua Bộ Chính trị; Kế noạch số
"~22Ì h It U, ngày 31/8/2016 cửa BTV Tinh úy; Hướng dẫn sổ 74-HD/BTGTw| ngay
20/1 1/2018 cua Ban Tuyên giáo Trung Ương về học tập chuyên đề năn; 2019 ‘'Xây
chmg y thức tôn trọng Nhân dân, Dhót huy dãn chù chăm lo đời sông Nhân dân
theo tư tưÓTỉg, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh ”, Ban Tuyên giáo Tình ủy hướng
dẫn trien khai thực hiện Chi thị 05-CT/TW năm 2019 với những nội dung trong tâm
như sau:
[. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
- Tièp tục nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tư tướng, đạo đức,
phong cách Hô Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đẩy mạnh
thi đua thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ dnh lần thứ XVI. oán thực hiện Chi thị 05-CT/TW với Nghi quyết Trung
ương 4, khóa XII vê “Tăng cường xây dựng, chinh nôn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi
sự suy thoải về tư tướng chính trị, đạo đức, lối song, những biéu hiện ‘tự diễn
biên”, “tự chuyên hóa' trong nội bộ”, với thực hiện nhiệm vu chính trị của địa
phương, cơ quan, đơn vị.
- Các cấp ủy Đảng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành
nền nếp, thường xuyên của tố chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên theo chủ đề
“Xây dụng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy hân chú, chăm lo đời
sông Nhân dân theo tư lường, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”. Chỉ đạo thực
hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, tạo điêu kiện thuận lợi nhất

cho nhân dân trong sản xuât, kinh doanh, không ngừng nâng cao đòi sông nhân
dân.
- Yêu cầu tố chức cơ sở Đảng xâv dựng kê hoạch triên khai thực Kiện các nội
dung của Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2019 theo tinh thần chủ động, sáng tạo, tích
cực trong thực hiện các chương trình, kê hoạch, mục tiêu phát triên kinh tể - xã hội;
phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tièu đề ra vì lợi
ích của nhân dân. Kịp thời phát hiện, biêu dương những mô hình, điển hình tiên
tiên, nhằm đây mạnh, nàng cao chât lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyên đề 2019 của Ban Bí thư đề ra.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019
Cấp ủy các câp tièp tục triên khai thực hiện các nội dung cùa Chỉ thị 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ke hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư,
K.ể hoạch sổ 22-KH/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh úy, trong đó chú
trọng thực hiện các nội dung sau:
1. Học tập, quán triệt có hiệu quả nội dung 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 ”
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai việc quán triệt, học
tập nội dung chuyên đề năm 2019 theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTƯ, ngày
12/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngoài việc tổ chức các lớp học tập, quán
triệt cần lựa chọn các địa phương, đơn vị đe chỉ đạo điếm, rút kinh nghiệm chỉ đạo
chung. Đông thời chí đạo trien khai có hiệu quả các nội dung Diễn đàn chi bộ năm
2019; Đưa nội dung chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 vào sinh hoạt tư tường
dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tiên của tháng.
2. Tiếp tục gẳn việc thực hiện Chí thị 05-CT/TW vói Nghị quyết số 04NQ/TW
2. L Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cam kết của cá nhân trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWgắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
- Đôi với kê hoạch hành động của tập thể: Các cấp ủy đang căn cứ chúc
năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động của tập thế trong năm 2019, trong đó
có các nội dung: cam kết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện

j■ ?
Chi thị 05-CT/TW; lựa chọn một hoặc một sô còng việc mang tính đột phá để cam
kết tập trung giái quyêt, có phân công trách nhiệm cụ thê, xác định thời gian giải
quyết Ke hoạch hành động cua tập thè phái gứi lèn cấp ủv cấp trên. Định kỳ rà
soát, kiếm tra việc thực hiện và lày kêt quả thực hiện kè hoạch hành động làm một
trong những nội dung kiẻm điẻm, danh giá phàn loại tỏ chức đảng.
- Đôi với cam kêt của cá nhãn: Các địa phươns, đơn vị tiếp tục hướng dẫn
cho cán bộ, đảng viên xây dựng các nội dung cam kết thực hiện trong năm 2019
theo mau Ban Đáng ký và cam kèt cả nhân về học tập, làm theo tư tướng, đạo đức,
phong cách Hô Chí Minh, tu dường rèn luvện giữ gìn phàm chất đạo đức, lối song,
không suv thoái, không “tự dièn biên’’, không “tự chuyên h ó a ” theo Công văn số
504-CV/BTGTƯ, ngày 23/1/2018 của ban Tuyẻn giáo Tỉnh ủy. Bản đăng kv và
cam kêt cá nhân của đảng viên phải được chi bộ (hoặc chi ủy và lãnh đạo cơ quan,
đơn vị) tham gia ý kiên. Định kỳ (ố tháng hoặc 9 tháng) rà soát, giám sát tiến độ và
kêt quả thực hiện. Kêt quả thực hiện bản đăng ký và cam kết cá nhân hàng năm là
căn cứ quan trọng đê đánh giá phân ỉoại cán bộ, đảng viên cuối năm.
2.2. Lựa chọn chủ đe, chủ đíêm làm theo; vẩn đề bức xúc, nổi cộm cần tập
trung giải quyết
Các huyện, thị, thành ủy, đáng ủy trực thuộc tiếp tục hướng dẫn các tổ chức
cơ sở Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với
nhiệm vụ chính trị, chú trọng việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm tập trung thực hiện
trong năm theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; chỉ đạo giải quyết kịp thời
các vẩn đề bức xúc, nối cộm được nhân dân quan tâm.
2.3, Tríên khai thực hiện Diên đàn sinh hoạt chi bộ
Các huvện, thị, thành ủy, đảng uy trực thuộc cán cứ Hướng dẫn số 70HD/BTGTU, ngày 21/1/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh úy về tổ chức Diễn đàn chi
bộ năm 2019 để xây dựng kê hoạch triển khai thực hiện. Tiếp tục đưa việc tổ chức
sinh hoạt chuyên đề, tổ chức Diễn đàn sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ Đảng đi vào nề
nếp, góp phần thực hiện có hiêu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây
dựng, chỉnh don Đang và thực hiện Chi thị 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên.
3.
nêu gương

Hoàn thiện các chuấn mực đạo đức; thực hiện có hiệu quả quy định
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Tiêp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thông chuấn mực đạo đuc nghề nghiệp, đạo
đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng xày dựng hệ thống
chuàn mực về các môi quan hệ của cán bộ, đảng viên với to chức đảng và nhân
dân.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW cùa Ban Bí thư về
"trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt
các cấp"; Quy định sổ 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một sổ
việc cản làm ngay đê tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đàng viên"; Quy
định 08-QĐi/TW, íigàv 25/10/2018 của Ban Chap hành Trung ương khỏa Xíl về
“trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ửv viên Bộ Chính trị,
Ưv viên Ban Bí thư, Uy viên Ban Châp hành Trung ương".
4.
Đẩy mạnh công tác tuyên truven; Tăng cưòng giáo dục lý luận chính
trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. về công tác tuvên truyền
- Các cấp ủy đảng chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng điên hình tiên
tièn trong học tập và làm theo tư tườne, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Ke
hoạch số 23Ó-KH/BTGTW, ngày 23/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về
^tuyên truyền điên hình tiêu biêu học tập và. làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh"; Ke hoạch số 86-KH/BTGTƯ, ngày 26/11/2018 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về “tuyên truyền điến hình tiêu biêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020”. Tô chức biếu dương, khen
thưởng nhằm phát hiện, động viên, co vũ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, cá
nhân điển hình; đồng thời uôn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách
làm qua loa.
- Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cảc
sở, ban, ngành tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền về
những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương
người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
- Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát động hội viên đẩy
mạnh hoạt động 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". Tuyên truyền

quảng bá những tác phàm tôt; nhừng tập thẻ, cá nhân tièu biêu trong hoạt động
sáng tác, quảng bá.
- Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truvền,
vận động nhân dân học tập và làm theo tư tướng, đạo đức. phong cách Hồ Chí
Minh. Mồi đoàn the phat động một phong trào thi đua học và làm theo Bác để vận
động hội viên thực hiện có kêt quả cạ thè.
4.2. về công tác giáo dục lý luận chính trị, giảo dục thế hệ trẻ
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng về lý luận chính trị gãn với cung câp thông tin, cập nhật kiên thức mới
cho cản bộ, đảng viên, đoàn viên, nhát là cán bộ lãnh đạo, quản lý các câp. Chí đạo
đưa vào nội dung Chí thị 05, chuyên đẻ học tập năm 2019 vào chương trình bồi
dưỡng chính trị tại trung tâm bồi dường chính trị các địa phương; vào nội dung
chương trình sinh hoạt đáu tuần tại các trường học; các icVp cập nhật kiến thức của
đội ngũ giáo viên, giáng viên các trường trên địa bàn.
- Trong sinh hoạt định kỳ, tô chức Diễn đàn Sinh hoạt chi bộ, sinh hc-ạt tư
tường dưới cờ, các chi bộ, các to chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa
chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh từ chuvên đề
toàn khóa và các chuyên đè của từng năm, hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách
làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù họp với cơ quan, đơn vị đế cùng
trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ờ cơ quan, đơn vị mình.
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quàng Trị có kế hoạch tổ
chức các hoạt động trong đoàn viên, tnanh thiếu niên gân với giáo dục tư tương,
đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức
phong phú, sinh động.
5. Tăng cưòng công tốc kiếm tra, giám sát
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế
hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị
Quyết Trung ương 4, khóa XII.
- Cấp ủy các cấp thường xuyên kiêm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch
hành động của tập thế, bản cam kết của cán bộ, đảng viên.
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- ửy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để
chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm.
Trên đây là những nội dung quan trọng đã được hướng dần, quy định trong
nhiều văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, ngành Trung.ương, Tỉnh ủy
Quáng Trị, Ban Tuvên giáo Tinh ủv hướng dẫn cụ thè thêm đế các huyện, thị, thành
ủy, đàng ủy trực thuộc nghiên cứu, tham khảo, tiểp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05CT/TW cúa Bộ Chính trị, khóa XII về “đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" găn với thực hiện Nghị quyêt số 04-NQ/TYV
của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tăng cường xây dựng, chinh đốn
Đáng; ngăn chận, đấy lùi sự suy thoái về tư tướng chính trị, đạo đức, lổi sổng,
những biêu hiện “tự diên biên”, “tự chuyên hóa" trong nội bộ một cách thường
xuyẻn, đi vào nề nêp, trở thành V thức tự giác và có hiệu quả.

Nơi nhân:
Ban Tuyên giáo Trung ương,
Thuòna trực BTGTYV tại Đà Nằng, báo cáo
Thường trực Tinh úy,
Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ,
Thường trực các huyện, thị, thành uỷ,
Đảng uỷ trực thuộc,
- Ban Tuyên giác, Tuyên huấn các huvện, thị,
thành úy, đảng ủy trực thuộc,
- Sở VH-TT&DL, các cơ quan báo chỉ tinh,
Hội VH-NT,
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Lưu V ĩ, Phòng TT-BC&XB.
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