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V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo đẩy mạnh thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW 

          Ninh Thuận, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2692-CV/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên 

đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công 

tác xây dựng Đảng;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

tầm quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 

năm 2022. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn 

với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá”” và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng đội 

ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 

địa phương; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế tại 
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các cơ quan, đơn vị, địa phương; xem đây là việc làm vừa cơ bản, vừa cấp bách, 

thường xuyên, liên tục.  

b) Xác định việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu. Phát huy 

tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực 

tiễn. Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của 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 số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm 

ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-

QĐi/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều Đảng viên không được làm; Chỉ 

thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh 

lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh… 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công 

chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai 

thực hiện trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo 

Bác và nêu gương theo Bác. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để 

tập trung chỉ đạo thực hiện; trước mắt các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ 

cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn. 

d) Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 

4 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện 

trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

trở thành việc làm tự giác trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và làm theo 

Bác gắn với kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.  

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao 

chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên truyền, như: Sân khấu 

hóa bằng các tiểu phẩm, nhạc… để tôn vinh gương người tốt, việc tốt, mô hình 

hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác trên tất cả các 

lĩnh vực đời sống xã hội…; tham gia, duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên 

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, xã; 

trên các trang mạng xã hội….  
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Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh... Phát động phong trào để cán bộ, công chức, viên 

chức, văn nghệ sĩ, phóng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải thưởng 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” giai đoạn 2021-2025.  

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế 

lực phản động, thù địch đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 

Đảng và Nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

e) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Nghị 

quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt việc đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển 

hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, xử lý đối với các trường 

hợp có biểu hiện và việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tiếp tục đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 

giảng dạy trong các cấp học, thông qua lồng ghép với các chương trình giáo dục 

công dân, các hoạt động ngoại khóa, chào cờ đầu tuần…, qua đó nâng cao ý thức 

tự giác, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong học tập, rèn đức, luyện tài, 

trao dồi kỹ năng sống trong thế hệ trẻ. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá 

các 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 giai đoạn 2021-2025.  

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung theo Công văn này. 

b) Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị 

thông qua lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ và báo cáo theo 

quy định hằng năm./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên;  

 - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

 - CT và các PCT UBND tỉnh;  

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

 - Lưu: VT.   ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
Trần Quốc Nam 
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