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Hà Nội, ngày 2 0  tháng 11 năm 2011

Đ Ả N G  Ủ Y  B Ộ  V H T T D L

BẾN
SÔ đèn:......... ẽ.Ẳ /2 ~

Ngày đến..... H . U Ẳ L ắ d '

inh gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung: ương

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,'đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn 
với thực hiện Nghị quyết số Q4-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưỏng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" trong nội bộ”, Ban Tuyên giáo Trung ương gợi ý một số nội dung
như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, đăng kỷ ỉàm theo
- Trên tinh thần nhũng nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 

số 04-NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, khi xây dựng kế hoạch 
-hằng năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cần chọn một số công-việc, 
vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, 
những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, 
có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả 
thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá nhân 
loại tổ chức đảng.

- Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, phải xây dựng bản cam kết theo 
hưởng dẫn tại Công .văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức 
Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các-nghị quyết, quy 
định của Đảng. Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm 
căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

2. Tự phê bình và phê bình

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình 
và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đúng đầu trong tự phê 
bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và việc học tập và 
làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở 
chi bộ, theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư.



3. Xây đựng tiêu chuẩn chửc đanh cán DỘ và chuẩn mực đạo đức theo 
tư  t ư ở n g .  đạo đức, phong cách Hồ Chí M inh

Cụ thể hóa Quy định sổ 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về 
khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 về tiêu chí 
đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống chuân mực đạo đức nghê nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ 
quan, đon vị. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối 
quan hệ của cán bộ, đảng viên với tố chức đảng và nhân dân.

4. Tăng cường giáo đục lý luận chính trị, tư  tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập 
nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các câp.

- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương 
tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các trường chính trị, 
trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện tốt 
việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh cho cắc đối tượng: cấn bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, cắc hội viên, đoàn 
viên của các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng 
giáo dục lý luận chính trị, chú trọng tính hiệu quả, phù họp với từng đối tượng, 
từng cấp, từng ngành. Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công 
dân, lòng tự hào dân tộc.

- Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, 
đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cá ch Hồ Chí 
Minh từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề 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 để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đon 
vị mình.

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức các 
hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong 
phú, sinh động.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đửc Hồ Chí Minh; 
gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách ỉàm hiệu quả trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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- Nghiêm túc thực hiện Ke hoạch sổ 48-KH/BTGTW, ngày 06-9-2016 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương, về báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” và Hưởng 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, làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh.

- Báo, đài ở Trung ương và địa phương 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; kết qụả thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4, phòng-chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Ban tuyên giáo tham mưu để cấp ủy các cấp tổ chức các hoạt động giao 
lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình 
hay, cách làm hiệu quả, với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không 
đi đôi với làm theo, bệnh hĩnh thức, bệnh thành tích.

- Tham mưu với cấp ủy các cấp 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 phẩm 
tốt; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tác, quảng bá. Tùy 
điều kiện thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái
- Ban Chỉ đạo 94 các cấp, tham mưu với cấp ủy chủ động chỉ đạo việc 

tăng cường đấu ừanh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các 
thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên mạng 
Internet, các báo, đài, tạp chí của địa phương. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
cộng tác viên. Kết họp tuyên truyền người tốt, việc tốt với việc đấu tranh, phản 
bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kết họp giữa tuyên truyền thông 
qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền 
viên...

- Ban tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy chủ động thông tin kịp thòi những 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận
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thông tin, lắng nghe đối thoại với nhân dân và xử lý 'những phản ánh, kiến nghị 
của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong cán bộ, đảng viên.

7. Kiểm tra, giám sát

- Cấp ủy tổ chức đảng có chương trình, kấ hoạch kiểm tra việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa x n  gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
và thưòng xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng 
viên, ủ y  ban kiểm ừa các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ 
động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức 
đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu 
tranh ngấn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ.

Trên đây là một số nội dung quan trọng, đã được hướng dẫn, quy định 
trong nhiều văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, ngành Trung 
ương, Ban Tuyên giáo Trung ương hệ thống lại và hướng dẫn cụ thể thêm để các 
tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tham khảo, tiếp 
tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII 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 
hóa" trong nội bộ một cách thường xuyên, đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giấc 
và có hiệu quả.

Trân trọng! ^

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG B AN 

Đã ký •
■_________________________________________ Phạm Văn Linh
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC C ơ QUAN TW

*

Số 72-SL/ĐUK

Nơi nhân:
- Các ban, đơn vị ĐUK,
- Các đảng ủy trực thuộc ĐUK,
- Lưu VP.

Hà Nội,
SAO LỤC
27 tháng 11 năm 2017 

THƯỜNG VỤ 
"'ĂN PHÒNG

*

Đinh Xuân Tùng


