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BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
__________

Số: 32-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
__________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

HƯỚNG DẪN
“ĐƯA VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH CÔNG VIỆC
THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐỊA PHƯƠNG, CƠ

QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CỦA MỖI CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN”
___________________

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm tháo gỡ những lúng
túng trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành
việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị
và của mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực
giúp Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, đề nghị các tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện
tốt 8 nội dung đã nêu rõ trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-
KH/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/BTGTW và Hướng dẫn 27-
HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời đề nghị tập trung chỉ đạo
một số nội dung cụ thể trong thời gian tới đây, như sau:

1. Về việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí
thư cấp uỷ với sự tham mưu của Bộ phận giúp việc, chủ động và tích cực chỉ đạo
việc xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng
chi bộ, cơ quan, đơn vị. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm
điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. Tập trung chỉ
đạo điểm một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, rút kinh nghiệm, nhân diện rộng.

2. Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng bộ, chi uỷ, ban thường vụ
đảng uỷ và đồng chí bí thư chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
(bao gồm việc học tập một trong những nội dung cụ thể từ các tài liệu của Trung
ương, từ những điều Bác Hồ dạy; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương
người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn; tự phê bình, phê bình những biểu hiện
tiêu cực, thói hư tật xấu ở đơn vị, địa phương mình; việc nêu gương của cán bộ chủ
chốt; tập hợp những ý kiến, dư luận của nhân dân phê bình cán bộ, đảng viên của
đơn vị mình, để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; về kinh nghiệm làm tốt
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…). Mỗi kỳ sinh hoạt
có thể bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc và thiết thực.

3. Ban thường vụ cấp uỷ và đồng chí bí thư chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề
bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện



Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm
trong một thời hạn nhất định. Coi đây là công việc trọng tâm của năm 2012.

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong
công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương khen
thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, có sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đồng
thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai
hình thức.

5. Về công tác tuyên truyền, chú trọng việc phát hiện, phổ biến, nhân rộng
những cách làm sáng tạo, chủ động; những điển hình tiên tiến, những gương người
tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng
thời phê phán những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa, chiếu lệ; nói không đi đôi với
làm. Tổng biên tập, tổng giám đốc, giám đốc các cơ quan thông tin, báo chí từ
Trung ương đến địa phương, chịu trách nhiệm về việc xây dựng chuyên trang,
chuyên mục, chương trình để thực hiện tuyên truyền việc tiếp tục đẩy mạnh học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo định hướng đã nêu, trên tinh
thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ,
đảng uỷ trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo,
nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, coi việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu của nhóm các giải
pháp về công tác giáo dục tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 4, khoá XI, về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện
nay”, đưa trở thành nề nếp, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ
quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên.
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