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Thực hiện Thông báo số 1022-TB/VPTU, ngày 01/6/2020 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 

04 năm 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 

(viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chuyên đề năm 2020 nghiêm túc, hiệu 

quả, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động hiểu và 

làm theo, tạo sự lan tỏa rộng rãi; trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện và tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch có liên 

quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chủ động rà soát, lựa 

chọn và tập trung giải quyết có hiệu quả, kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo lập niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần 

chúng.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 15/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 21/4/2020 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức chủ động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng 

viên trong việc học tập và làm theo Bác thông qua nhiều hình thức phù hợp, thu hút 

được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động. Tiếp tục triển 

khai thực hiện và tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công 

trình, phần việc theo Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phng trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
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Chí Minh gắn với thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng kịp thời những 

tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích tiêu biểu, qua đó kịp thời tuyên truyền, 

nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm tốt trong thực hiện 

học tập và làm theo Bác với phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. 

4. Tiếp tục tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản 

bác thông tin bịa đặt, vu khống, những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý 

nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động; trong 

đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/ĐUK, ngày 29/5/2020 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai công tác trọng tâm đấu tranh chống 

âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới. 

5. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất 

lượng đảng viên tại cơ sở. Phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người 

đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối căn cứ văn bản chỉ đạo của đoàn thể 

cấp trên và văn bản này để tiếp tục triển khai đến các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, hội viên về tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020; đồng thời quan tâm, 

kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm tốt trong 

thực hiện học tập và làm theo Bác. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện Công 

văn này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biết, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên, 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban và đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  
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