
Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

Thông báo số 07-TB/BTGTW, ngày 14-5-2007, kết luận của Ban Chỉ đạo cuộc
vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 17-4-2007, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh'' đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nông Đức Mạnh,
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.
Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và thành viên Bộ phận
giúp việc của Ban Chỉ đạo

Trên cơ sở đánh giá bước đầu triển khai Cuộc vận động, thảo luận về dự thảo
Chương trình tiến hành Cuộc vận động từ nay đến năm 2011 do Ban Tuyên giáo
Trung ương - Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày; Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết
luận một số nội dung sau:

I- Về kết quả bước đầu triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''

- Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức
Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', các cấp, các
ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm chỉ đạo, sớm tổ chức triển khai các
bước tiến hành cuộc vận động. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương phát động
Cuộc vận động (ngày 03-02-2007), các địa phương, đơn vị đã hưởng ứng tổ chức Lễ
phát động, tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương,
Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Bình, Bắc Giang, Trung ương Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... Đến nay, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
các đoàn thể chính trị - xã hội và các bộ, ban, ngành đều đã xây dựng kế hoạch triển
khai cuộc vận động trong phạm vi ngành, đơn vị và tiến hành tổ chức học tập các
chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị của các ngành, các cấp triển khai Cuộc vận động chu
đáo, kịp thời. Đội ngũ báo cáo viên được lựa chọn có tinh thần trách nhiệm, uy tín
chính trị, đạo đức và kinh nghiệm công tác. Cuộc vận động đã đáp ứng tình cảm,
lòng mong đợi và được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hưởng
ứng với tinh thần phấn khởi, đồng tình, nhất trí cao; đồng thời kỳ vọng vào kết quả
tốt đẹp Cuộc vận động này.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động thời gian qua còn một số
hạn chế sau:

- Chương trình, kế hoạch tổng thể của Cuộc vận động chưa được xây dựng và thông
qua kịp thời, nên công tác chỉ đạo gặp một số khó khăn, lúng túng. Việc hướng dẫn,
triển khai của Ban Tuyên giáo Trung ương mới chỉ tập trung cho các công việc cụ thể
trước mắt, như chuẩn bị nội dung học tập, bồi dưỡng báo cáo viên, hướng dẫn tổ
chức học tập các chuyên đề... Vì vậy, các địa phương, cơ sở, cán bộ, đảng viên và
nhân dân chưa hình dung đầy đủ quy mô, nội dung, yêu cầu, các bưởc tiến hành
Cuộc vận động.
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- Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành chưa quan tâm đầy đủ, chưa
nêu cao tính gương mẫu và ý thức trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tham gia Cuộc
vận động. Việc tổ chức quán triệt nội dung Cuộc vận động ở các cấp uỷ và cơ quan
chức năng các cấp chưa thật sâu sắc, nhất là ở các cơ quan Trung ương. Một bộ phận
cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thật tin tưởng vào kết quả Cuộc vận động. Cá
biệt, có biểu hiện nhận thức về Cuộc vận động chưa đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị 06-
CT/TW, cho rằng Cuộc vận động này chỉ dành cho những ai ''có vấn đề'' về đạo đức,
hay cán bộ lãnh đạo có chức, có quyền...

- Công tác bồi dưỡng báo cáo viên còn bất cập so với yêu cầu, chất lượng chưa cao,
chưa chủ động, sáng tạo, sát với đặc điểm tình hình địa phương, cơ sở và từng đối
tượng, một số nơi triển khai chậm, trông chờ báo cáo viên Trung ương làm thay.
Việc chuẩn bị nội dung học tập ở cơ sở chưa được đổi mới, vẫn làm theo cách như tổ
chức học nghị quyết. Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Việc chỉ
đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của cơ quan chủ quản và lãnh đạo các báo, tạp
chí chưa ngang tầm với cuộc vận động lớn. Chưa huy động được đội ngũ văn nghệ sĩ,
trí thức, thầy, cô giáo, các loại hình văn học, nghệ thuật trong việc tuyên truyền, thúc
đẩy cho Cuộc vận động.

II- Những nội dung cần thực hiện để đẩy mạnh Cuộc vận động trong thời gian
tới.

1- Yêu cầu chung

- Cuộc vận động cần kết hợp tốt ba nội dung: tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và toàn xã hội; đề cao tinh thần tự giác
phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên vởi sự tham gia góp ý giám sát của nhân
dân; xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có kết quả kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của
từng cá nhân, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực
về đạo đức, lối sống trong Đảng và toàn xã hội. Trên cơ sở đó, đưa việc rèn luyện
xây dựng đạo đức thành phong trào sâu rộng, là việc 1àm thường xuyên trong Đảng
và toàn xã hội.

- Cuộc vận động phải được thực hiện đồng thời với quá trình triển khai nhiệm vụ
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; với công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính,
cải cách tư pháp; gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

- Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra các định hướng lớn, kế hoạch chung. Ban chỉ đạo
các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động, sáng tạo các nội dung, hình thức triển khai
Cuộc vận động một cách phù hợp, sinh động, có kết quả thiết thực.

2- Đối với cấp Trung ương

- Ban Chỉ đạo Trung ương quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát các bước tiến
hành Cuộc vận động trong Đảng, hệ thổng chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong
nhân dân. Từng thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm và đưa vào chương
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trình công tác của mình. Sớm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ
đạo Trung ương một cách cụ thể, chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tiến
hành kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động trình Bộ Chính trị vào
quý IV năm 2007.

- Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng và thông qua chương trình Cuộc vận động trong
toàn khoá đến năm 2011, xác định rõ mục đích, yêu cầu cần đạt được; trọng tâm,
trọng điểm trong từng năm để Cuộc vận động có kết quả cụ thể, thiết thực và toàn
diện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các nghị quyết Trung ương, các ngày
kỷ niệm lớn của Đảng và dân tộc. Hằng năm, có tiến hành sơ kết, cuối khoá tiến hành
tổng kết Cuộc vận động phục vụ cho xây dựng văn kiện Đại hội XI của Đảng.

- Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương
hướng dẫn các bước tiếp theo. Sau đợt triển khai học tập đầu năm 2007, phải đưa các
nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng
tháng của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nêu rõ những chuyển biến cụ thể đối với
từng cá nhân và toàn đơn vị.

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo các cơ
quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục về cuộc
vận động, tuyên truyền thường xuyên, liên tục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, của cá nhân và tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của
Bác; xuất bản sách ''Người tốt, việc tốt''; Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với
Đảng đoàn Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo tổ chức đợt sáng
tác văn học, nghệ thuật về đạo đức Hồ Chí Minh, về các gương tiêu biểu trong quá
trình học tập và làm theo lời Bác...

- Việc khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biêu trong học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các
ban, ngành chức năng xây dựng đề án trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét.

- Văn phòng Trung ương và các văn phòng cấp uỷ xem xét bổ sung kinh phí hằng
năm cho hoạt động của cuộc vận động trong khoản chi cho các hoạt động thường
xuyên phục vụ nhiệm vụ chính trị, không tách thành khoản chi riêng cho cuộc vận
động.

3- Đối với các ngành, địa phương, đơn vị

- Cấp uỷ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, địa phương cần xác định rõ
trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động
ở ngành, địa phương. Đồng chí Bí thư cấp uỷ là Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập bộ
phận thường trực và giúp việc tinh gọn, hiệu quả, chú ý thực hiện đầy đủ và hiệu quả
các bước tiến hành cuộc vận động. Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm xây dựng chương
trình và biên soạn tài liệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong tất cả các cấp học,
ngành học, phấn đấu đưa vào chương trình học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân, chậm nhất từ năm học 2008 - 2009.
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- Các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ vào tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng
tiêu chí đạo đức phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị mình, đảm bảo cụ thể, thiết
thực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân dễ phấn đấu thực hiện và đạt
được theo từng thời điểm, đồng thời để tổ chức và quần chúng dễ kiểm tra, giám sát.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc
vận động đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm và tính chất của tổ chức chính
trị - xã hội, đồng thời động viên hội viên tích cực tham gia đóng góp cho cán bộ,
đảng viên, công chức thực hiện cuộc vận động.

- Các ngành, địa phương cần quan tâm đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc triển
khai các bước tiển hành cuộc vận động, biểu đương tập thể, cá nhân làm tốt, kịp thời
uốn nắn các lệch lạc. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cuộc
vận động ở các ngành, địa phương; kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình
tiên tiến ở địa phương và cơ sở.
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