
Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

Hướng dẫn số 11- HD/TTVH ngày 06-12-2006 hướng dẫn thực hiện
Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị

HƯỚNG DẪN
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức

cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận

động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương

hướng dẫn triển khai cuộc vận động như sau:

I. Yêu cầu:

Để cuộc vận động đạt mục đích nêu trong Chỉ thị 06 cần phải thực hiện tốt những yêu cầu sau:

- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng,

các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong

toàn dân, bắt đầu từ ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3-2-2007, kéo dài tới hết nhiệm kỳ Đại hội X; hằng

năm tiến hành sơ kết vào dịp 19-5, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

- Kết hợp nội dung và các bước tiến hành cuộc vận động với chương trình hành động thực hiện

Nghị quyết Đại hội X; cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,

đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động như: học tập, kiểm điểm phê bình,

tự phê bình; thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống; tổ chức quản lý và giám sát đạo đức

lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức

- Động viên quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát

huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi,

sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội theo chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh", gắn với phong trào thi đua yêu nước "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

II. Đối tượng, nội dung tiến hành cuộc vận động

1. Đối tượng tham gia học tập và thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ, đảng viên, công

chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân;

vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước

trong sạch về đạo đức, lối sống.

2. Nội dung cuộc vận động

- Đợt mở đầu năm 2007

Tổ chức học tập tập trung ở từng đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý hành chính nhà nước về tư

tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan phối hợp tổ chức chặt chẽ việc

thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên

cơ sở đó đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để phấn đấu, rèn luyện thường xuyên.

- Từ năm 2008 đến năm 2011
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Hàng năm vào dịp 19-5 tiến hành sơ kết cuộc vận động. Tổng kết cuộc vận động vào đầu năm

2011. Nội dung cụ thể Ban chỉ đạo sẽ có hướng dẫn sau.

III. Các bước tiến hành cuộc vận động

1. Đơn vị tiến hành cuộc vận động là đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức

cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Các bước tiến hành cuộc vận động

Bước 1: Tổ chức học tập, liên hệ phê bình, tự phê bình.

- Tổ chức toàn đảng bộ (cơ quan) nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh, với hai chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai

đoạn hiện nay” và nghiên cứu các tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá

nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian: 1 ngày

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân tại cơ quan, đơn

vị, địa phương góp ý cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức về lĩnh vực đạo

đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên và bằng tổ chức họp quần chúng nhân dân

xin ý kiến, ghi biên bản. Đối với các tổ chức đảng không có quần chúng, cơ quan quản lý nhà nước, phải

lấy ý kiến góp ý của cấp ủy đảng và Mặt trận Tổ quốc ở nơi cư trú. Cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan tổng

hợp, phân loại góp ý của nhân dân và chuyển các ý kiến này đến tập thể và cá nhân được nhân dân góp

ý. Nếu nhân dân phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển đến cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ

quan bảo vệ pháp luật theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan thảo luận về

nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân;

liên hệ với cơ quan, đơn vị và bản thân; xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cơ quan, đơn vị,

địa phương. Xây dựng các biện pháp quản lý đạo đức, lối sống từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công

chức. Xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức họp quần chúng nhân dân báo cáo tiếp thu ý kiến của nhân

dân.

- Với các hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị chỉ tổ chức nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo

đức, lối sống. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị động viên các hội viên, đoàn viên tham gia góp ý với tổ

chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức.

Bước 2:

- Họp chi bộ, đảng bộ cơ quan công bố chương trình hành động của đảng bộ, cơ quan thực hiện

cuộc vận động.
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- Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu duỡng, rèn luyện đạo

đức, lối sống của bản thân.

IV- Kế hoạch triển khai cuộc vận động

1. Thành lập Ban Chỉ đạo

- Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cấp ủy,

đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ban ngành, đoàn thể chính trị, tỉnh, thành ủy ra quyết định thành

lập Ban chỉ đạo cuộc vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp ủy. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo

chính quyền, các ban xây dựng đảng của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; Sở

Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Ban Tuyên giáo là thường trực Ban

Chỉ đạo cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động qua Ban

Chỉ đạo cấp huyện, quận và tương đương.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn và tương đương trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc

vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp ủy. Tham gia Ban chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các

ban xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 01-2007.

2. Ban Biên soạn tài liệu

- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ

chức biên soạn tài liệu phục vụ cho cuộc vận động, gồm 2 loại: Tài liệu học tập và Tài liệu đọc.

- Ngoài tài liệu chung dùng cho cuộc vận động do Trung ương phát hành, các bộ, ngành, địa

phương có thể biên soạn thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc vận động với nội dung chủ yếu các

lời dạy, mẩu chuyện về Bác Hồ với các ngành, địa phương.

Thời gian hoàn thành: trước 15-01-2007.

3. Tập huấn báo cáo viên

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ

chức bồi dưỡng báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

cho các tỉnh, thành phố, đảng ủy khối cơ quan Trung ương. Hình thức bồi dưỡng: tập trung, chia làm 3

khu vực; thời gian 2 ngày. Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố, đảng ủy khối cơ quan Trung ương lựa chọn mỗi

đơn vị khoảng 20 cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng truyền đạt tốt để bồi dưỡng làm báo

cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hội nghị các đảng

bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 01-1007.

4. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm lưu động về

tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
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5. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức

cuộc thi báo cáo viên giỏi về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 19-05-2007 phát động; chung

kết: 19-05-2008.

6. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa- Thông tin và các hội Văn học,

nghệ thuật có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động thông qua các phương tiện thông tin đại

chúng, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật.

*****

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị

rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung

phong phú và thiết thực. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Các cấp ủy cần xây dựng chương

trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra báo cáo

kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương. Báo cáo gửi về Ban Tư tưởng - Văn

hóa Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương,

Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

TRƯỞNG BAN

( đã ký)

Tô Huy Rứa


