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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”
-----

Sau khi xem xét Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:
I. Đánh giá chung
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được củng cố
và tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời ban hành các văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong thực
hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện các cuộc vận động,
các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị
văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết các vấn đề bức
xúc, nổi cộm,… của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngày càng xuất hiện nhiều
việc làm tốt, cách làm hay, sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến trên
tất cả các lĩnh vực của đời sống, góp phần xây cái đẹp, dẹp cái xấu, tạo sức
lan toả trong Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện thường xuyên,
nghiêm túc. Những kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và
hành động trong Đảng; nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW còn một số hạn chế, đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa sát với điều kiện thực tiễn,
chưa chủ động, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị, còn tâm lý chờ sự chỉ
đạo, hướng dẫn của cấp trên. Trong tổ chức thực hiện, còn có tình trạng làm
theo phong trào; một số cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch chưa cụ thể,
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thiết thực; hiệu quả của việc học tập và làm theo chưa cao; số mô hình, điển
hình tiên tiến thật sự tiêu biểu, có tính lan toả chưa nhiều. Việc xác định
khâu đột phá và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số
cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa thực sự trọng tâm, kết quả giải quyết chưa
chuyển biến rõ nét. Còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói chưa đi đôi với
làm của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu
trong sinh hoạt và công tác. Việc kiểm điểm cam kết thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với kiểm điểm,
đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối
năm chưa sát thực.
Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, song nguyên
nhân chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy, chính quyền,
địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm
quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW. Trách nhiệm nêu gương, tính tiền
phong, gương mẫu, tinh thần tự giác, tích cực trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và người đứng đầu còn hạn chế. Công tác tuyên truyền
ở một số đơn vị chưa thường xuyên; nội dung, hình thức chưa phong phú.
II. Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
trong thời gian tới
Để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến
cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy gắn với thực hiện Di chúc của Bác, các nghị quyết của Trung ương
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung cho
công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy sự
tham gia tích cực, chủ động của tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nội dung Di
chúc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 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 nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm
vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên; chú
trọng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt quy định cán bộ lãnh đạo cấp huyện,
cấp tỉnh định kỳ tham gia sinh hoạt với chi bộ đảng.
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3. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Di chúc và Chỉ thị số 05CT/TW, trong đó tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng định hướng chiến lược mũi nhọn để tập
trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; củng cố và
phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm bồi dưỡng đạo
đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Xác định nội dung đột phá, những vấn đề trọng
tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét
trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các
xã khó khăn; phấn đấu hỗ trợ xây dựng mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng, góp
phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
4. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW và các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khoá XI, khoá XII theo phương châm trên trước, dưới sau, trong
trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng
những hành động và việc làm cụ thể; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê
bình và phê bình, xây dựng kế hoạch thực hiện “tự soi, tự sửa”. Định kỳ
kiểm điểm đánh giá chất lượng thi hành công vụ, làm rõ trách nhiệm tập thể,
cá nhân. Tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn,
dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan,
đơn vị; kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên,
tổ chức đảng hằng năm.
5. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương,
khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện Di chúc
của Người. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản
cuốn sách “Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình”; cuốn sách “Những điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai
đoạn 2016 - 2020”; cuốn sách “Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình
giai đoạn 2015 - 2020.
6. Tích cực chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà
trường. Quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối
sống cho thế hệ trẻ. Tổ chức, phát động văn nghệ sĩ, nhà báo, học sinh, sinh
viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi Viết,
sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập
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và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc thi viết về
“Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2015 - 2020.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương
4 khóa XI, khoá XII của Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số
08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số
34-QĐi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quan tâm thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại
với Nhân dân của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các Đảng bộ trực thuộc, các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ nội dung Kết luận này để
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy).
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám
sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận này; định kỳ
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh: Báo Hòa Bình, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Báo Văn nghệ
Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy,…
xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch
số 45-KH/TU và các văn bản khác về tổ chức thực hiện việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy.
Kết luận này phổ biến đến Chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo TW,
- Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lãnh đạo VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Email:
BITHU@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy
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