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So i -BC/DIJK 

BAO CÁO 
Si kt 5 nãm thirc hin CM thj s 05-CT/TW ella B ChInh trl v "By mnh 

h9c tp Va lam theo tir tuô'ng, do Ifrc, phong cách Ho ChI Minh"; 
Mt so nhim vii tr9ng tam trong thlli gian tói 

Thirc hin K hoch s6 12-KHITU, ngày 08/04/2021 ella Ban Thi.thng v 
Tinh lly Va COng van so 165-CV/BTGTU, ngày 08/02/2021 ella Ban Tuyên giáo 
Tinh lly ye sa kêt 5 näm thirc hin Chi th so 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 ella B 
ChInh tn khoá XII ye "Day mgnh hQc tp và lam theo tu tithng, dao th'c, phong 
cách Ho ChI Minh" (Chi thj 05); Ban Thung vi Dãng lly KhOi Ca quan và Doanh 
nghip tinh báo cáo kêt qua thirc hin Chi thj 05 nhu sau: 

I. CONG TAC LANH BiO, CIII ftO, TO CHUC THVC HIN CHI 
TH! 05 CUA CAC CAP UY 

Barn sat ni dung Chi thj 05, K hoeh s 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 ella Ban 
Thithng viii Tinh lly và Hithng dan cfia Ban Tuyên giáo Tinh u' ye eác chuyên dê 
hang näm, Ban Thung viT Dãng lly Khôi dã xây dimg Kê hoach thirc hin Chi thj 
05 trong Ca nhirn ks'; xác djnh 5 ni dung can tp trung lAnh do, chi do nhàm dua 
vic h9c tp vá lam theo tu tu&ng, dao  di'rc, phong cách Ho ChI Minh trâ thánh 
nhim vii thuông xuyên ella môi tO ehLrc, Ca quan, dun vj, doanh nghip, can b, 
dáng viên, cOng chllc, viên chllc, doàn viên, hi viên, h9c sinh, sinh viên và ngui 
lao dng (dç5i ngü can b5, dáng viên và ngu'ài lao dng), huóng váo vic thirc hin 
eác chuân rnirc dto dllc ella tp the và canhan theo gucrng Bác gOp phân nâng cao 
nàng hrc lãnh dto và sllc chiên dâu ella to ehllc co s& dãng xây dirng ca quan, dun 
vi, doanh nghiêp vAn hóa, kiêu mu, dua Thanh Hoá tr& thAnh tinh khá ella cã nuóc 
vào nAm 2020. 

CAn dll vào ni dung chuyên d hang näm vA hu'ng dn ella Ban Thung vii, 
Ban Tuyên giáo Tinh üy, Ban Thumg v11 DAng lly Khôi dA ei the boa thành k 
hoch, hung din và to chllc triên khai trong toàn DAng b. Trong 5 nAm, Ban 
Thu&ig vii Dâng u Khôi dA ban hành 130 van ban1  lãnh dao,  chi do, triên khai tO 
chllc thc hin, chi dao  Ban Tuyên giáo thlthng xuyên theo döi, kiêm tra, dOn dOe 
viêc hoe tap và lam theo tu tithng, dao dde, phong each HO Chj Minh tai  ca s, djnh 
k' báo cáo Ban Thuing viii DAng u KhOi. 

Thrc hin s1r chi dao  ella Ban Thrnmg vit Dáng lly Khi, hu ht các cp lly 

Ca s vA eác doAn the chfnh trj - xä hti tr1rc thuc ban hAnh cAc van ban, kê hoch, 
chuang trInh dê triên khai thrc hin gAn v9i vie thirc hin nhim vil chInh trj, 
nâng cao chat lugng sinh hot chi b, lông ghép ni dung Chi thj, chuyên dê toàn 

21 k hoch, 27 huOng dan, 12 báo cáo, 10 quyt djnh, 22 thông báo kt 1uti Va 38 cong van. 



khóa, h&ng näm qua viêc ban hành các nghj quyt chuyên d nhm khäc phic 
nhftng hn chê, yêu kern trong co quan, doanh nghip. Hâu hét các cap üy c so dã 
ban hành các van bàn gän ni dung Chi thj 05 vOi thrc hin Nghj quyêt Trung 
ucmg 4 (khóa XI,XII); xay dirng bàn cam két thirc hin theo HuOng dan cüa Ban 
Thu&ng vii Dãng üy Khôi; xây drng kê hoach và ban hành các tiêu chI, chuân mirc 
do di'rc, phong each cüa can b, dâng viên dê thirc hin. 

Qua 5 näm, cong tác lãnh dao, chi do, trin khai thirc hin Chi thj 05 trong 
Dãng b Khôi dà di vào nên np han, trO thành thüc tr giác cüa môi to chOc, can 
b, dãng viên; t?o  sir chuyên biên quan tr9ng ye tu ducng, rèn Iuyn, nâng cao dio 
dirc each mng, tinh than trách nhim trong cOng tác, dâu tranh chông chü nghia Ca 
nhân, ngãn chin, day lñi sir suy thoái ye tu ti..rOng chInh trj, dao  dirc Iôi song, các t 
n1n tharn nhüng, tiêu cilc, gop phân vao sir phát triên kinh te - xã hi, bào dam 
vüng chäc quôc phông - an ninh, xây drng h thông chInh tn trong sach,  vttng mnh. 

II. KET QUA CHU YEU TRONG TRIEN KHAI THIXC HIIN CAC 
NO! DUNG THEO KE HOACH sO 28-KH/TU CUA BAN THU'ONG VIJ 
TINH UY 

1. To chfrc quán triêt, trin khai ChI thj 05 và chuyên d toàn khóa, hang nãm 
Barn sat các k hoach, hir&ngdn cüa cp ày cp trên, Ban ThuOng vii Dàng 

ày Khôi dâ ban hành day dü các ke hoach  h9c tip, quán trit ti'sng näm; dã to chàc 
12 hi nghj quán trit, triên khai Chi thj 05, chuyên dê toân khóa và chuyên de 
hang närn cho gân 6.000 luqt can b chO chôt cUa Dàng ày KhOi. T 1 dàng viên 
toàn Khôi tham gia hçc tp dat  98,3% và gân 30.500 luqt can b, dáng viên và 
nguOi lao dng hçc t.p qua song càa Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh. Cung cap 
7.500 cuôn tài lieu nghiên ciru h9c t.p tu ti.rOng, dao  due, phong each Ho ChI 
Minh, cap phát hang nghIn dia DVD bài nói chuyn cüa Giáo six, tiên si Hoàng Chi 
Bào và nhiêu van bàn lien quan khác dê ph1c v1i vic h9c tp, sinh hoat tai  các chi 
b và các doàn the chinh trj - xã hi. 

Trên cci sO các van bàn huOng dan, chi dao  cüa Ban Thung v11 Dáng ày 
Khôi, các cap ày ca sO, doàn the chInh trj - xã hOi  true thuc dã to chüc quán trit, 
trien khai thuc hiên nghiêm tue nôi dung, tinh than Chi thj 05, chuyen d toàn khóa 
và chuyên de hang nàm den toàn the can b, dàng viên, nguOi lao dng bang nhiêu 
hmnh thüc, nhu: To chüc h9c tap,  quan trit tai  hi tnthng; tO chác h9c tp tai  chi 
b, lông ghép trong sinh hoat  chuyên môn, sinh hoat các doàn the; tren song phát 
thanh va truyên hInh trirc tiêp... Qua do, dâ giàp cho các cap ày, doàn the chInh trj 
-xã hôi, dôi ngü can bô, dãng vien va nguOi lao dng nàm vüng, hieu sâu " nghia, 
tam quan tr9ng cüa vic thirc hin Chi thj Chi thj 05 trong tInh hInh hin nay. 

2. Cong tác tuyên truyn vic hçc tp và lam theo tir tung, do dfrc, 
phong each HO ChI Minh 

COng tác tuyên truyn dirc Dàng ày KMi và cac c.p ày quan tam, chü tr9ng; 
tham muu to chàc nhiêu ni dung hoat  dng2  gãn 'vOi xây dirng ca quan, dan vj, 

2  Tiêu biu nhtr: Hoat dng k nim 70 nAm Ngày Bác H 1n du tién v thäm Thanh HOa; K' nim 70 näm Ngày 
Bác Ho ra 1&i kôu gç1 "Thi dua ái quôc", kS'  niêm 990 näm Thanh Hoa; 50 näm thic hin Di chüc cüa Ch tjch Ho 
Chi Minh và 50 näm Ngày mat cüa Ngt.räi; 90 näm ngày thành 1p  Dàng b tinh Thanh Hóa... 
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doanh nghip van boa, kiu mu, Cong dan kiu mu, tp th kiu mu, t chüc 
các hot dng tuyên truyên k' nim các ngày 1 In cUa dat nuic, cüa tinh, cüa 
ngành, nhân dip kS' nim sinh nht Bác và 50 näm thirc hin Di chüc cüa Chü tjch 
Ho ChI Minh, thông qua do nhäm nâng cao nhn thüc, cüng cô niêm tin, to sir 
dông thun trong can bô, dâng viên và ngui lao dng trong toàn Dãng b. 

Ngoài ra, can cü vào chü d hng näm, Ban Thung vii Dáng üy Khi dâ cii 
the hóa thành nhiêu ni dung, hInh thüc phô hçip vâi dc thii cüa Dãng b, nhu: To 
chüc các Cuc thi, Hi thi "Báo cáo viên gi0i11 , "BI thu chi b giói', "TIm hiêu 990 
näm Thanh Hóa ", "H9c tp Di chñc cüa Chü tjch Ho ChI Minh"; tham gia cuc thi 
tim hiêu ye "Cong tác dan v.n cüa h thông chInh trj" và "Tim hiêu rnoi quan h 
dc bit Vit Nam - Lao", "Thi tim hiêu trirc tuyén 90 nAm truyén thông ye yang 
cüa Dãng b tinh Thanh Hóa" trong do có nhiêu don vj 100% can b, cOng chirc, 
viên chüc, nguOi lao dng tham gia dir thi tto sirc lan tOa kn trong toàn Dáng b. 
Tiéu biêu nhu: Dáng b Co quan Lien doàn Lao dtng tinh; Dáng b Sâ Lao dng, 
Thuong binh và Xã hi; Dãng b Sâ Van hóa, The thao và Du ljch; Dáng b 
Trithng TFIPT chuyên Lam Son, Dâng b Ban Tuyên giáo Tinh üy, Dángb Vin 
Kiêm sat nhân dan tinh, Dãng b Ciic Hal quan Thanh Hóa, Dãng b Viên thông 
Thanh Hóa... 

Thrc hin chi dao  cüa Ban Thung vii Dáng i:iy Khi, Ban Tuyên giáo chü 
dng phôi hçp vi CáC co quan, doanh nghip tO chirc "Tuán phim ye cu3c d&i, 
than the, sy' nghip cza Chi tjch Ho ChI Minh" tai  19 don vj cho 7.500 lucit Can 
b, dáng viên, bnh nhân, ngu'ôi nhà bnh nhân, h9c sinh, sinh viên nhân dip  k' 
nim Ngày sinh cüa Bác hang näm (19/5); nâng cao chat 1ung chuyên de h9C tp 
và lam theo tu tu&ng, dao  diic, phong cách Ho Chi Minh tai  các lop bôi thrO'ng l' 
lun chInh trj; to chüc nhiéu boat dng nhãm giüp h9c viên nâng cao trinh d 1 
1un, lông yéu quê huong, dat nuc, nhi.r: tham quan các di tIch ljch sü, cách mng 
trong tinh, thäm qué Bác, giao lu'u, gp mitt giüa h9c viên vói các guong diên hlnh 
tiên tiên trong hpc tp và lam theo Bác cüa Dáng b KhOi; tO chüc thi hat quôc ca, 
quôc té ca tai  cac lap bôi dixOng l 1u.n chInh tn; kjp thai däng tái tin, bài gi.rong 
ngui tot, vic tot trén trang thông tin din t&, tp san, ban tin cOa Dãng üy Khôi 
Va CáC co quan, don vi, doanh nghip. 

Các cp üy co S dâ thirc hin cong tác tuyên truyn vâi nhiu hinh thc da 
dng, phong phü, nhu: Sang tác quãng bá các tác phâm van h9c vâi chü de "H9c 
tp và lam theo Bác", ma các chuyén trang, chuyên mic cong tác xay dirng Dãng, 
hçc tp và lam theo Bác trén các trang thông tin din tfr, các ban tin cüa ngành, co 
quan, doanh nghip; suu tam các tu 1iu, hin 4t vá gp g& các nhân chirng ljch sü 
lien quan den cuc dai và sr nghip cüa Chü tjch Ho ChI Minh. Nhiéu cap üy dã 
dng viên can b, dãng vien, ngi.rai lao dng tIch CiTC di co sa, sang tác, viét tin, 
bài ye guong dién hinh tiên tién, nhng vic lam hay, sang tao  trong hçc tp và lam 
theo Bác, nhu: Chi b Hi van hc Ngh thut dã phát dng hi viên sang tác hang 
tram tác phâm vói các 1oi hInh van h9c ngh thu.t khác nhau duqc giâi thiu trén 
các phuong tin thông tin di chüng, trung bay tai  các cuc trién lam; Dãng b Báo 
Thanh Hóa, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh cO trén 1.000 tác phâm, tin, bài 
phán ánh nhU'ng guong nguai tot, vic tOt toàn tinh; Dang b Sâ Van hóa, The thao 
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và Du ljch dã t chirc 1.678 buM chiu phim tu lieu v Chü tjch H ChI Minh và 
các phóng sir hoc tp và lam theo Bác tai  các dja phiiong vüng sâu, vüng xa cüa 
tinh vi trên 503.400 luqt ngithi xem, to chirc 16 cuc sách tnrng bay sách ye Bác 
vi 1.500 cuôn; Chi b Nhà xuât bàn dä xuât bàn 03 tác phâm và phát hành 1.150 
cuOn sách "Bác Ho vi Thanh Hóa, Thanh Hóa lam theo Ru Bác"... Dàng b Khôi 
có 17 t.p the, ca nhân thrcuc gRui thiu trong sách "Nhtrng diên hInh tiên tiên trong 
h?c t.p và lam theo Bác Ho" do Ban Tuyên giáo Tinh üy biên son và phát hành 
hang näm. 

3. Vic rà soát bi sung các chun mtyc do d(rc gän vói xây dtrng các quy 
ch, quy d!nh  cüa can b, cong chó'c; Vic xây dirng kê hoich, dãng k lam 
theo tu' ttr&ng, dio dfrc, phong each H ChI Minh cüa tp the và cá nhãn 

3.1. Viêc rà soát, bd sung các chudn mtc dçzo thc gn vái xáy dyng các quy 
ché, quy dinh cza can bó, cong chi'c. 

Trénco' sâ các van bàn chi dao  cUa cp üy cp trên, Ban Thng vii Dãng u' 
Khôi và cap üy Ca s tiên hành stra dôi bô sung và ban hành các quy chê, quy djnh 
cüa can bô, cong chüc, nhât là can bô länh do, ngi.thi drng dâu các cap, gãn vâi 
xây dirng kê hoach, dàng k lam theo Bác cüa tp the và Ca nhân. Dâng üy Khôi 
kjp thi ban hành Quy chê lam vic cUa Ban Chap hành Dâng b, Quy djnh phân 
cOng, phãn cap quãn 1 to chüc bô may và can b, Quy chê bô nhim can b Va 
giui thiu can b thig cü', Quy chê kiêm diem dánh giá xêp lOai hang näm dOi vâi 
dâng viên, can b lãnh dao  quàn 1'. Các ccu quan, dan vj, doanh nghip quy djnh ye 
van hóa cOng s& dôi vui can bô, cOng chtrc, nhât là can b lãnh do, ngi1i dü'ng 
dãu trong hi h9p, di cOng tác, lam vic vâi ca sO, sir dicing xe Va tài san cOng, tiêp 
khách. Các cap üy co sO phôi hçp vOi lãnh do ccr quan, dan vj, doanh nghip rà 
soát, bô sung chuân mirc dao  thrc theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho Chi Minh 
phii hçup vOi chirc nàng, nhim v11 cüa co quan, dan vj, doanh nghip; gàn chuân 
mirc dto dirc cách mang vOi dao  düc nghê nghip, dao  dirc cOng vii; chi dao  day 
manh thirc hiên cãi cách hành chInh, chân chinh iê lOi, tinh than và tác phong cOng 
tác cüa can b, dãng viên và nguOi lao dng; tang ctthng các bin pháp thirc hành 
tiêt kim, chOng lang phi, thirc hin nép sOng van minh trong vic cui, vic tang; 
tang cung k' 1u.t, k' clxang hành chinh trong can b, cOng chüc, viên chirc và 
nguii lao dông... Viêc rà soát, bO sung, xay dimg cac chuân mi1c dao  dic duqc các 
cap Uy ca sO triên khai phü h?p  vOi dc diem tInh hInh cüa trng ca quan, doanh 
nghip, sat hcip vOi chüc trách, nhim viii caa can b, dãng vién vânguOi lao dng, 
trách nhim neu guong cüa lânh dao  chü chôt. Ni dung các chuân mirc dao dic 
thrqc xây drng ngàn gon, dê nhO, dê thirc hin, dê kiêm tra, dánh giá và huOng vào 
xây dirng ca quan, dan vj, doanh nghip van boa, kiêu mâu; xay dirng di ngü can 
bô, dãng viên có tinh than yêu nu&c; sOng có l tthng; can, kim, hem, chInh, chi 
cOng vô tu; có thOc tO chOc k' luât, ton trong pháp 1ut, k' cirong; hoàn thành tot 
nhiêm viii chInh tn; các doanh nghip ngày càng chO tr9ng han vic bào dam thu 
nhp cho nguOi lao dng, hoàn thành nghia vii dOi vOi Nba nuOc, tich circ tham gia 
các hoat  dng an sinh xã hi... DOng thOi xác djnh rö vic thirc hin các chuân 
mire dao dire là can dír dê nhan xét, dánh giá, xep loai  tO chirc dáng, dâng vien. 
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3.2. Vic xáy dyng Ice' hogch, dãng kj lam theo tw tu'ó'ng, dQo dic, phong cách 
Ho ChI Minh cza tp the và cá nhãn 

Hang näm, các th chirc co si dáng phi hçp vci lãnh dto ca quan, dan vj xây 
drng kê hoach  lam theo Bác cüa tp the và cá nhân ngithi dirng dâu cap üy thirc 
hin Chi thj 05 gàn vi thirc hin Nghj quyêt Trung ucmg 4 (khóa XII). Trong do, 
lua chon, dang ky nhUng viêc "lam theo" cu the, phu hop voi chixc nàng, nhiêrn vu 
duqc giao; chü tr9ng nhüng van dê cOn htn chê, khuyêt diem can phãi khãc phic 
hoc nMng van dê birc xüc, nôi cm kéo dài trong nhüng näm qua. 

Trên ca sâ các van bàn chi dao  cüa cp Uy cp trên, các c.p u' chi dao,  huóng 
dan tp the, di ngQ can b, dãng viên và nguôi lao dng, nhãt là can bô lãnh dao 
chü chôt trong dan vj dang k ni dung h9c tp và lam theo Ui tuâng, dao  di'rc, 
phong cách Ho ChI Minh. Tp the dang k 01 - 02 vic, cá nhân dàng k tir 02 - 03 
vic lam theo Bác. Ni dung dàng k t.p trung vào các vic, nhii: Thrc hin tot 
nhiêm vi chInh trj, dôi mâi phwing pháp chi dao,  diêu hành, tich circ h9c tsp,  rèn 
luyn, nâng cao näng lirc länh dao, quán l trong thirc hin nhim vçi dugc giao; 
nâng cao chat luçmg cOng tác tham mi.ru, hiu qua cOng vic; gi0 gin phâm chat 
dao dirc, lOi sOng; dOi mói lê lôi lam vic, thai d phiic vii khách hang, nâng cao 
näng suât lao dng, tIch clrc tham gia các hoat  dng an sinh xã hi... Trong 5 nàm 
qua, có trén 6.750 hrçit t.p the xây drng Ké hoach  hành dng thirc hin Chi thj 05 
vói gân 9.400 vic lam theo Bác và 65.300 hrçt dãng viên dAng k' lam theo Bác 
vOi 94.520 vic. Trong do, có trên 1.200 luqt can b lãnh dao  thuc din Ban 
Ththng vv Dâng üy Khôi quân l gri kê hoach  hành dng cüa Ca nhân ye Ban 
Thi.thng vii Dâng üy Khôi (qua Ban Tuyên giáo) dê quãn l, theo dOi. Qua do, trng 
bi.thc chân chinh lê lOi, tac phong lam vic cüa di ngQ can b, dãng viên, nhât là 
can b chü chôt trong tiep xüc, giài quyêt cOng vic, dOi thoai vi ngi.thi lao dng. 
Nhiêu can b, dãng viên, nhât là can bô chü chôt dã neu cao ' thirc trách nhiêm, 
tn tçiy vi cong vic, phát huy tinh than dam nghi, dam lam, chü dng, 4n diing 
linh hoat,  sang  tao  các chü truang, chi thj, nghj quyet cüa cap üy cap tren vào diêu 
kin cii the cüa dan vj; tiêp thu và irng drng hang tram nghIn dê tài, sang kiên 
trong lao dng, cOng tác, mang lai  hiu qua thiet thirc, tiêu biêu nhu: Dông chI 
Nguyen Hoành Van, BI thu Dãng üy, giám dôc Cong ty Co phân Xi màng Bim 
San vth sang kiên "Giái pháp khai thác mó dá Yen Duyên ye phIa DOng Narn thay 
the kiên thiêt ca ban mó" lam li cho cOng ty 10,1 t$' dông; dông chI DO Düc 
Thàng, TOng giám doe Nhà may gach Vicenza vth sang kien "Nghiên cth men in 
trong bang nguyen lieu tgi Nhà may dê thay the men in trong FT7321 nh2p kháu" 
lam igi cho Nhà may 1.533.780.000 dông; dông chi Trjnh Thj Loan, ChO tjch 
HDQT Cong ty Co phân Da Lan vi sang kiên "U'ng dyng cong nghc và thiêt bj 
tiên tién dé hoàn thin day chuyên san xuát và náng cao chat litQng ruQu truyên 
thông nép cái hoa yang Dç Lan" lam lqi cho COng ty hang t5' dOng; dông chI L 
Viêt Hung, BI thu chi b, tru&ng phOng khoa h9c k thu.t COng ty CO phân MIa 
duorng Lam San viii sang kiên "Giái pháp nâng cao nOng a'5 Bx mt chè, tiéz' kim 
hai trong nha may du&ng sO 2" lam 1çi cho COng ty trên 2 t' dông/0 1 vii ép, dOng 
chI Nguyn Van Tuân, PhO BI thu Dàng üy, Phó giám dOc Kho Bac  Nhà rnthc vi 
sang kiên "Tháo g?i vuáng mac phát sinh trong qua trInh ltp báo cáo tài chInh 
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Nhà nzthc trên h thông K toán" dã tit kim thai gian báo cáo, giám cong suât 
cho ngu?i lao dng trong thirc thi cong vi; dông chI Lê Van Cu&ng, UVBTV 
Dãng üy, Phó giám dôc Bnh vin Da khoa tinh vâi dê tài "U'ng dung h thông 
chyp mgch k9 thuat so trong chán a'oán và diu trj dcng mgch vành" lam lçii cho 
Bnh vin và bênh nhân mi näm 7,2 t' dông... 

4. Lira ch9n ni dung dt phá to slr chuyên biên rö net trong h9c tp Va 

lam theo tir ttröng, do dfrc, phong each Ho ChI Minh 
Can ci'r Nghj quyt Dai  hi Dâng b Khi nhim k' 2015 - 2020, Ban Thithng 

vii Dáng üy KhOi dâ hra ch9n 3 khâu dt phá: (1) Thng c.thng länh do, chi dao  dOi 
mói tác phong, phong cách lam vic, nêu cao tinh than trách nhim; (2) Dôi mói 
phuong thüc lãnh dao  cilia Dáng üy KhOi theo hrn9ng barn sat thirc tiên, nãm chäc 
nh1rng khó khän, vithng mac 6' ca quan, doanh nghip, dc bit là trong th?c hin 
nhim vii san xuât kinh doanh dê Co kiên nghj, dê xuât vói cap üy các cap; (3,) Xây 
drng thillrc ton trQng cong nhân lao dng, tang cu6'ng dOi thoi tr1rc tiêp vâi cong 
nhan lao dng; nêu cao tinh than trách nhirn cüa can b, dãng viên trong vic nêu 
gixang, nhât là ngu6'i dirng dâu cap üy, the hin rO trách nhim, bàn linh; có k5 
näng quán l, phát huy &rçic uu diem cilia dông chI, dông nghip, trong cong vic; 
gän v6'i vic thrc hin 3 chucng trInh tr9ng tam: Chuang trInh dôi mói cOng tác 
giáo diic chInh trj, tu tu&ng cho can b, dãng viên và quan chüng; Chwing trInh 
nâng cao chat lucmg hot dng cilia cap üy co s6' và chat hrcmg sinh hot chi b; 
Chthmg trInh phát triên Dâng và doàn the trong doanh nghip. 

Thông qua thc hin 3 khâu dt phá và 3 chuong trinh trpng tam dâ gop phn 
to six chuyên biên rO net trong cong tác tham muu và chi dao  ca sâ, c1i the nhi.r: 
Ban Thu6'ng v11 Dãng UyKhOi dã tham mi.ru 03 dê an3, thrçic Ban Thu&ng v1i Tinh 
üy ban hành 01 nghj quyêt, 02 kêt 1un. Ban Chap hành Dáng b Khôi ban hành 01 
Chi thj, 01 Nghj quyôt, 01 Kêt lun4  dê lãnh dio, chi dio triên khai thirc hin trong 
toân Dáng b. DOng thai, tang cu6'ng nãm bat, chi dao,  phOi hcip giãi quyêt dirt 
diem, kip thôi nhUng van dê phát sinh ti'r ci sâ; dánh giá diing, khách quan chat 
hrçmg hang näm cilia các to chtlrc dáng, doân the tnrc thuc; chi do, phê bInh, nhäc 
nhâ, uOn nan các cap üy thirc hin chi.ra diling quy djnh trong cOng tác ket np dáng 
viên, cOng tác dánh giá, xêp loi to chüc dáng, dâng vien hang nãm; rà soát, xây 
drng vá ban hành các quy dnh ye phân cOng, phân cap to ch6'c b may, quy ché 
kiêm diem, dánh giá, xêp loii hang nam dôi vOi tp the, can b lãnh dao  thuc din 
Ban Thu6'ng vi Dáng üy Khôi quán 1)2 to s6'c minh tong hçTp de xây dijng, chinh 
don Dáng, nâng cao chat krng di ngü can b, dãng viên. 

Các cp iliy co sO can c1r vao tInh hInh thirc t, nhüng mt con hn chê, yêu 
kern, lra ch9n, xac djnh nôi dung dt phá trên mt so lilnh vrc to chuyên biên rO 
net trong h9c tp và lam theo Bác trong môi co quan, doanh nghip, nhu: Xây dirng 
lé IOi, tác phong lam vic; nang cao chat Iung sinh ho?t  chi b; nâng cao chat 
liiçng tham muu, chi dao, phiic vii; phát buy sang kiên cãi tiên k5' thut, nâng cao 

D án 1di mâi, nâng cao nang Irc IAnh do cüa Dàng ày kh6i các ca quan tinh Thanh Hóa trong tmnh hInh rnoi"; 
"nâng cao nàng 1irc lành dao  cüa Dãng ày khôi Doanh nghip tinh trong tmnh hinh mài"; "phat triën to chüc dãng, 
doàn the trong các doanh nghip trên dja bàn tinh, giai don 2018-2020, djnh hu6ng den nm 2025". 

Chi thi "xay dijng doanh nghip van hOa, doanh nghiép kiéu mu, cong dan kiéu mãu"; Nghi quyét, Két 1un 
"nâng cao chat 1uang sinh hoat chi b trong tInh hinh hin nay'. 
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cht luçing lao dng; rà soát, b sung quy ch lam vic cüa cp u; rà soát, b sung 
chuân mirc dao  dirc cüa can b, dâng viên theo tutu&ng, dto dirc, phong cách Ho 
ChI Minh; dôi mth phixcing thüc lânh dto cüa cap u' dáng; khäc phiic htn chê 
khuyêt diem; thirc hin trách nhim nêu guang cüa can b, dàng viên nhât là ng.thi 
dirng dâu. Cu the: Cap üy trong các ban, s&, ngành cap tinh tp trung chi dao  nâng 
cao chat luçing tham rnixu, ci the hóa các chi thL nghj quyêt cüa Dáng, gop phân 
tio sir on dnh, thüc day s1r phát triên kinh té - xã hi cüa tinh; xây dirng phong 
cách, tác phong cong tác, lê lôi lam vic vi tinh than "gân dan, sat dan, lang nghe, 
dôi thoai vOi nhân dan", "nói di dôi vói lam"... Cap üy các dan vj tu pháp, ni 
chInh tp trung lãnh dao  nâng cao näng 1irc, phâm chat can b, thirc hin day manh 
câi ,cách tu pháp, nâng cao chat luçing kiêm sat, xét xir, thi hành an, giâi quyêt 
khiêu nai,  to cáo cüa cOng dan. Cap üy các cc quan báo chi chi dao  dâu tu, üng 
diing cong ngh thông tin hin dai,  nâng cao chat lugng bài viêt, ma rng các 
chuyên trang, chuyên miic và duy trI hiu qua các chuyên miic "HQC tp Va lam 
theo twtzthng, dgo di'c, phong cách Ho GhI Minh ", "Thanh Hóa phái trd' nên inç5t 
tinh kiêu máu ", "Bác HO vâi Thanh Hóa, Thanh Hóa lam theo lO'i Bác HO dQy"... 
Cap Uy các dan vj khôi tnrô'ng h9c tang cuang giáo dc dao dic, lôi sOng cho h9c 
sinh, sinh viên gän vOi to chüc các phong trào thi dua do các ngành, các cap phát 
dông; to chirc các hoat dng ngoi khóa thiêt thrc, có tInh giáo ditc, tInh djnh 
huó'ng cao, thirc hin phong trào: Mi thây cô giáo là mt tam gizclng dao  dirc tr 
h9c và sang tao.  Cap üy các don vi khôi Y té day manh  vic ang dicing khoa h9c 
cong ngh,k thut cao trong khám, diêu trj và thirc hin tOt quy täc 1rng xi:r, quy 
chê giao tiêp nhäm huàng tai s1r hài lông cüa nguôi bnh... Cap üy các doàn the 
chinh trj - xã hi lành dao,  chi  dao  vic xây dirng hInh ãnh nguai can b trách 
nhi,n, gu'ong máu, trung thicc, sáu sat cci sà, tiirng bithc khàc phic tmnh trng hành 
chInh hóa trong hoat  dng. Cap üy các doanh nghip tang cuô'ng phôi hçp vái lành 
dao doanh nghip xây drng ké hoach, phuang an san xuât kinh doanh, dê ra các 
giái pháp khà thi, huy dng mçi nguôn 1irc cho san xuat, kinh doanh; dâu tu dôi 
mâi day chuyên cong ngh, nâng cao chat lugng san phâm và tái câu trüc mO hInh 
boat dng, day manh  thirc hành tiêt kim, giârn chi phi san xuât, co câu 'a  giá 
thành san phâm, nang cao náng hrc canh  tranh; m& rng thj truang e on djnh dâu 
ra nhäm dam báo vic lam cho nguai lao dng, thrc hin nghiêm tic chê d, quyen 
lcii cho nguai lao dng và trách nhim vó'i Nba nuac. 

5. Vic thra ni dung hçc tp và lam theo tu' ttrô'ng, do dic, phong cách 
Ho ChI Minh vào sinh hot dnh  k' cüa to chfrc dãng, co' quan, doàn the 

Xác djnh nâng cao chit lucing sinh hoat chi b là mt trong nh€ng nhim vv 

trQng tam nhäm xây drng, cüng cô tO chac ca s& dáng trong sach,  vng  manh. 
Hang nàin, Ban Thuà'ng vi Bang üy KhOi phân cOng các dông chI cap tiy viên, can 
b, chuyên viên các Ban xay drng dáng dir tham dir sinh hoat vâi các chi b 5. Bong 
thai, ban hành nhiêu van bàn chi dao  dua ni dung "H9c tp và lam theo tu tuang, 
dao dirc, phong cách HO ChI Minh", Nghj quyêt Trung uang 4 khóa XI, XII và các 

Trong 5 närn, các dng chI UVBTV, lãnh d@o,  chuyn viên các ban cCia Dáng y tham dr sinh hot vài 502 chi 
b; thi.rOng trirc cap üy c sâ tham dr sinh hot vi gân 1.000 chi b. 
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quy djnh v trách nhim neu gumg vao sinh hoat djnh kS'  cüa cp u, chi b, sinh 
hoat chuyên môn, sinh hoat cüa các to chirc doán the theo chü dê tüng nãm dê tp the 
gop ,2, giám sat, huOng dan, giüp di dä tth thành vic lam thisng xuyên. 

Các th chirc co sO dáng dã chi dao  các chi b, các t chi'rc doàn the dua vic 
hçc tp và lam theo ur thOng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh vào sinh boat 
djnh kS'  cüa cap ui', chi bô, sinh boat  chuyên mOn và sinh hoat  cüa các tO chi.'rc 
doan the. Hang näm, các chi b déu to chüc cho dâng viên dàng k lam theo Bác 
và nhiêu don vj hang tháng thão 1un dánh giá kêt qua thirc hin lam theo Bác, mO 
so theo dOi vic lam theo cUa tp the, cá nhân; to chôc d9c nhftng mâu chuyn, các 
bài viêt ye tam gilo'ng dao  due cüa Bác; h9c tp nhng ni dung cii the tir nhtthg 
diêu Bác Ho dy can b, dàng viên, lOi day cüa Chü tjch Ho ChI Minh khi NguOi 
lan dâu tiên ye thàm Thanh Hóa; phát hin, thão lun, trao dôi, h9c tp guong 
ngi.thi tot, vic tOt 0 dan vj mInh; tir phê bInh, phê bInh nhUng biêu hin tiêu circ, 
vi pham ni quy, quy ché cOn ton tai 0 dan vi. VOi sir lãnh dao,  chi  dao  sâu sat cüa 
cap üy các cap, vic dim ni dung h9c tp và lam theo tu tithng, dao  due, phong 
cách HO ChI Minh vào sinh hoat chi b 0 các to chüc co sO dãng dä co bàn thirc 
hin tOt, gop phân nâng cao chat luqng sinh hoat chi b. 

Các t chüc doàn th trirc thuc Dãng Uy Khôi dy manh  cOng tác giáo diic 
dao dirc, lôi song cho doan vien, hi viên theo tu tuOng, cto dOc, phong each Ho 
ChI Minh thông qua các hoat dng giáo diic truyen thông va triên khai các chucrng 
trInh hành dng vOi nhiéu hInh thOc phong phii, nhu thông qua các din dan, cac 
buôi sinh hoat chuyên dé, san khâu boa, hi thi tuyên truyên, các hoat dng huOng 
ye nguOn; thirc hin phong trào "TuOi tré Thanh Hóa h9c ttp và lam theo lOi Bác", 
"TInh nguyen vi an sinh xã hi", "Thanh niên xung kIch bão v môi truOng", 
phong trào "Xây dirng trhOng h9c than thin, h9c sinh tIch c1rc", Phong trào "Toàn 
dan doàn kêt xây drng dOi sng van boa", "Ciru Chin binh gtrong mu", Phong 
trào "Can b, cOng chOc, vién chuc, lao dng chung sOc, hin thirc hóa khát v9ng 
xây drng qué hucrng Thanh Hóa van minh, thjnh vl.rclng"... Thông qua vic giáo 
diic dao  due, lôi song, nhât l dôi vOi thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên, dâ gop 
phân nâng cao nhân thuc ye Dâng, ye ' nghTa, giá trj, vai trO cüa tu tuOng, dao 
due, phong cách Ho ChI Minh; tü do, giup thanh nién, h9c sinh, sinh vién xác djnh 
cho mInh mvC  tieu, l tuOng và hoài bão iOn; näng dng trong tu duy, CO chI 1p 
than, 1p  nghip; tich circ dau tranh vOi nhtng biêu hin sai trái, thiêu lành manh 
trong xã hi. 

6. Vic dura ni dung hQc tp và lam theo tir ttr&ng, do dfrc, phong cách 
Ho ChI Minh vào kê hoach, churong trinh hành dng gàn vói vic thrc hin các 
nhim vui chInh trl,  các cuôc vn dng, phong trào thi dua yen nu'ó'c 

Các cap fiy Co SO chi dao  dim vic thirc hin Chi thj 05 vào Nghj quyt, 
chucing trInh, ké hoach hang näm, gàn vOi vic thrc hin Nghj quyêt Dai  hi 
Dãng b Khôi, Nghj quyêt Dai  hôi Dãng b, chi b cci sO, nhim kS'  2015-2020. 
TO chOc kiêm diem nghiêm tue cong tác lânh dao,  chi  dao  theo dung htrOng dan 
cüa Trung uong, cüa Tinh ñy. DOng thOi, xây drng các kê hoach khàc phiic, s0a 
chüa nMng han  the, khuyét diem duqc chi ra sau kiêm diem hang näm cüa Ban 
ThuOng vi trên mt sO mt cong tàc, nhu: (1) cong tác Iãnh dao,  chi  dao  và tham 
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rnu'u, dê xuât cüa môt s cap üy chisa kjp thôi; (2) vic nàm bat và giãi quyêt 
nhüng kho khän, vung mac a mt so doanh nghip dê dê xuât, kiên nghj vai cap 
üy các cap chixa thuang xuyên, kjp thii; (3) cong tác tuyên truyên, quán trit, 
triên khai các chi thj, nghj quyêt i mt so dun vj hiu qua chua cao; ('4) mt so 
cap üy, chi b chua thirc hin nghiêm tüc chê d sinh boat  dãng và quãn 1' dáng 
viên; (5) rnt sO cap üy, to chirc dãng chua quan tam cong tác kiêm tra, giám sat 
và k 1ut tO chüc dâng, dãng viên vi pham. (6) Y thüc trách nhim cüa mt b 
phn can b, dàng viên trong thirc thi cOng vii trong giâi quyêt cOng vic cho to 
chüc, cOng dan chixa cao. 

Trên cor sO nhüng han  ch, khuyt dim trên, Ban ThuOng vii Dáng üy Khi 
và các cap üy Cu sO dê ra nhiêu chü truung và triên khai nhiOu giãi pháp dê lãnh 
dao, chi  dao,  to chOc thirc hin gAn vOi Nghj quyêt Trung ucing 4 (khóa XI, XII). 
Den nay cci bàn các han  chê, khuyêt diem dà dan dugc khäc phic và dat  duqc 
nhiêu kêt qua nOi bt nhu: COng tác cài cách hành chInh duc day manh,  sôlung 
thu tic a thai gian giâi quyêt thu tc hành chInh duqc cat giãm và rat ngän, tao 
diêu kin thun lçii horn cho to chirc và cá nhân; t' l hoàn thành nhim vii chuyên 
mon duçc giao cüa các co quan, don vj nàrn sau cao horn nàm truOc; tinh than, thai 
d, thCrc trách nhim trong thirc thi cOng vii càa di ngü can b, dàng viên va 
ngu&i lao dng dêu cO nhü'ng chuyên biên tIch cçrc; vic xây dirng van hóa cOng 
sO, vAn hóa doanh nghip, xây dimg cu quan, dcm vj, doanh nghip vAn boa, kiêu 
mu dtiqc chü tr9ng, den nay có 33 dun vj dat  chuân van hóa lan thi nhât, 8 dunvj 
dat chuân van hóa lan thu hai, 18 dun vj dugc cOng nhn danh hiu kiêu mâu. 
COng tác xây drng dãng có nhiêu chuyên biên tich circ, nâng cao nAng içrc lãnh 
dao, süc chiên dâu cüa to chüc dãng; t l cáctô chirc co sO dãng dat  hoàn thânh 
tot nhim vi tAng; kêt qua thirc hin Ngh quyêt Trung uung 4 (khóa XI, XII) gAn 
vOi thrc hin Chi th 05 dâ tao  sir lan tóa, CO tác dng tich circ den tu tuOng, trách 
nhiêm cña can b, dãng viên, nhat là nguOi dü'ng dâu cap ày, Ca quan, dun vj; 
COng tác kiêrn tra, giám sat và thi hành k' lut Dâng ducc chà tr9ng, phát buy hiu 
qua thrc tin. 

Qua 5 näm trin khai thisc hiên Chi thj 05 dã xut hin nhiu mô hinh, cách 
lam mOi sang tao  gAii vôi thirc hin Chi thj 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 cüa Thu 
tuOng ChInh phü và chuân mirc dao  duc cüa ngành, dun vj tiêu biêu, nhu: Dãng b 
Kho bac  Nhà miOc thirc hin hiu qua quy djnh 3 không: "Khóng trê hen, khóng 
gay phién ha, khóng ho sung hO so' qua 1 lan ", Dàng b SO Tài chinh, SO Thông 
tin và Truyên thông di dau trong vic cung cap djch vi cong trirc tuyên dat  müc d 
3 và 4; Dãng b cu quan Hi Lien hip phi nü tinh thirc hin hiu qua mO hInh 
"XOy drng gia dInh 5 khOng, 3 sçich ", Dãng b cOng ty TNHH MTV Song Chu 
vOi mO hInh "Thi dua lao dng san xuát giOi"; Dáng b Cong ty Co phan cap nuOc 
vOi mô hInh "3 tang, 1 giáln" (do là: Tang Doanh thu; tang san lung nuOc hang 
hóa; tAng sO h phát triên khách hang và giàm t' l that thoát ni.ró'c), Dàng b Bnh 
vin Phii san vOi phong trào "Hai khóng" (dO là: Không gqi ' nhn tiên qua cüa 
bnh nhân và nguOi nhà bnh nhân trong qua trInh diêu trj; không to thai d thO or, 
lanh nhat, gay phiên ha nhüng nhieu vOi bnh nhàn và nguOi nhà bnh nhan), Dâng 
b Ngan hang ChInh sách Xà hi vOi phong trào "Thdu hiêu lông dan, tn tam 
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phyc vy", Dãng b CTCP Quàn l dir&ng thüy ni dja và xây dirng giao thông vâi 
phong trào "Dan vj van hóa giao thông dw&ng thiy", Dàng b S Tài nguyen và 
Môi tri.thng, Dãng bô S& Kê hoch và Dâu tu gän h9c tp và lam theo Bác vài thrc 
hin cãi each thu tiic hành chinh theo hithng "Vi nhán dan phyc vy Kêt qua 
nhttng vic lam theo tu tuàng, dao  drc, phong cách Ho ChI Minh trong các ca 
quan, dan vj, doanh nghip gop phân day manh cãi cách thu t1c hành chInh, thng 
biicc chân chinh phong cách lam vic cüa di ngü can b, dàng viên, nhât là can 
b chü chôt trong th1rc thi cong v11, trong tiêp xüc, dôi thoti vci ngithi lao dng 
theo miic tiêu "4 tang, 2 giám, 3 khóng" cüa Chü tjch UBND tinh, dugc du lu.n 
xa hi, nhân dan, doanh nghip dông tInh, dánh giá cao. Qua do, gop phân hoàn 
thành xuât sac nhim v11 phát triên kinh té, xã hi, quôc phông an ninh trén dja bàn 
tinh, dông thii gop phân thuc hiên thäng lcii nhim vii chInh trj a các ca quan, dun 
vj, doanh nghip trong Khôi. 

7. Cong tác kim tra, giám sat, so kt, biu dtro'ng khen thu'&ng vic h9c 
tp và Lam theo tir tu'&ng, do dfrc, phong cách Ho ChI Minh 

Các cp üy dua ni dung kim tra, giám sat vic trin khai thrc hin Chi thj 
05 vào chucmg trInh kiêm Ira, giám sat toàn khóa và hang näm. Trong 05 nãm qua, 
Ban Thuang vii Dãng u' KhOi tO chüc 25 cuc kiêrn tra, giám sat tai 25 dan vj; Uy 
ban Kiérn tra Dâng ñy Khôi giám sat tai  6 dun vj; hang näm chi do các cap üy, chi 
b tr kiêm tra, giám sat vic thuc hiên Chi thj 05 gän vai thirc hin Nghj quyêt 
Trung uong 4 (khoa XI, XII), các chi thj, nghj quyêt, kêt lun quy djnh cüa cap ñy 
dãng cap trén. Các cap üy, üy ban kiêm tra ca sa d to chüc gân 320 cuc kiêm tra, 
giám sat các chi b, tO chirc dàng và dãng viên. Qua kiêm tra, giám sat các doàn 
kiêm tra dâ có kiên nghi, dê xuât Cu the giüp cho cap üy tháo gor kjp thii nhng 
khó khàn, vumg mac trong qua trInh chi dao,  to chuc thirc hin Chi thj 05. 

Vic su kt h&ng nàm vic thirc hin Chi thj 05 gn vói t chirc biu du'ang, 
khen thuang cong dan kiêu mu, diên hInh tiên tiên trong hoc tp và lam theo tu 
tu&ng, do dcrc, phong each Ho ChI Minh duçc các cap üy chü trQng. 5 näm triên 
khai thirc hién Chi thj 05, Dãng b Khôi cO 34 tp the và 69 cá nhân duçc Chü 
tjch Uy ban nhân dan tinh tang Bang khen; Ban Thi.thng vii Dàng üy Khôi tang 
Giây khen 145 tp the và 223 cá nhân có thành tIch xuât sac trong h9c t.p Va lam 
theo tu tithng, dao  dirc, phong each HO ChI Minh (Nhân djp sa kêt 5 närn thirc 
hin Chi thj 05, Ban thi.thng vii Dãng üy KhOi tng Giây khen cho 50 tp the va 
65 cá nhân, dê nghj Chü tch Uy ban nhân dan tinh tng Bang khen cho 05 t.p the 
Va 10 cá nhan). Các cap üy trrc thuc dã biêu duang, khen thuOng cho 270 tp 
the, 650 cá nhân diên hinh tiêubiêu; Doàn Thanh niên KhOi có 15 t.p the, 76 cá 
nhân ducic cac cap bô Doàn biêu duang, khen thithng ye hQc tp và lam theo tu 
tu&ng, dao  di'rc, phong cách I-JO ChI Minh, trong do Co 11 can b Doàn ducic 
Trung uang Doàn tuyên duang. Dac biêt, có 10 tp the, 14 cá nhân dugc biêu 
duang, khen thithng 2-3 lan lien tic trong 5 nam qua, tiêu biêu, nhu: Dâng b 
Ban quân l2  Khu kinh té Nghi San và các khu cOng nghip tinh Thanh Hóa, Bang 
b Ban Tuyên giáo Tinh üy, Bang b COng ty Din lirc Thanh Hóa, Bang b 
COng ty Co phân Xây lap din hjc Thanh Hóa, Bang b Bnh vin Ba khoa tinh. 
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DANH GIA CHUNG 

5 nàm qua, nm vUng và vn di1ng sang t?o,  linh hoat tr tithng, quan dim chi 
dao cüa Trung i.Io'ng, cüa Tinh ñy Thanh Hóa va Hu9ng dan cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy; Ban Thung v11 Dãng üy Khôi và các cap Uy cci sâ dã tp trung lãnh dao, 
chi dao  quán trit, triên khai thirc hin nghiêm ttic, có hiu qua Chi thj 05 và dt 
duçyc mt sO két qua nOi bt nhu sau: (7,) Lânh do, chi dao  nâng cao chat luçing 
tham rnuu, cii the boa các chi thj, nghj quyêt thành các quy djnh, chInh sách gop 
phân on djnh, thüc day sir phát triên kinh tê - x hi cOa tinh thi gian qua; (2) Rà 
soát, bô sung ban hành day dU các l°aj  van bàn phiic vii vic quân l, diêu hành, t 
chirc boat  dng trong các Co quan, doanh nghip; (3) Y thrc, trách nhim cüa dai 
da so can b, dâng viên và ngixii lao dng trong Khôi dôi vi vic h9c t.p Va lam 
theo tu tuO'ng, dio dirc, phong cách Ho ChI Mirth ngày càng the hin rô net, thiic 
day tr giác nêu gucing cOa can b, dãng viên, dâu tranh ngàn chn các biêu hin 
tiêu circ. 

Nguyen nhân chü yu dat  dixc kt qua trên là do có sir lãnh dao,  chi  dao  sâu 
sat, quyêt lit cüa cac cap üy Dàng; cong tác tuyên truyên cO nhiêu dôi mói; tInh 
tiên phong giiong mâu cüa di ngü can b, dãng viên. Nhiêu van dé tOn d9ng, birc 
xüc co sà tfrng buóc dã dtrgc giãi quyêt. Qua do, gop phân thirc hin thäng lçi 
thim v11 chInh trj cUa các co quan, doanh nghip, tao  sr lan tOa sâu rng vic h9c 
tp và lam theo Bác trong mi co quan, don vj, doanh nghip và toàn Dáng b. 

III. HN CHE VA NGUYEN NHAN 

1. Han chê 

Th& nht. Co dun vj chxa xây dirng kê hoch, dang k lam theo,  Bác cOa tp 
the và Ca nhân; ni dung kê hoach, dàng k lam theo Bác cüa mt sO to chi.rc, Ca 
nhân cOn mang tinh hInh thirc, chua gän két chat chë vOi thirc hin nhim v1i chInh 
trj, vj trI cOng tác; chua tO chüc dánh giá djnh kS'  vic thrc hin Chi thj 05 tai  các 
buôi sinh hoat cüa cap üy, chi b, doàn the; chua xác djnh rô khau dt phá, nhim vii 
trçng tam dê tp trung lanh dao  thirc hin. 

Thi hai: Vic cài cách thu tVc  hành chInh, xây dirng Co quan, don vj, doanh 
nghip van hóa, kiêu mu, cong dan kiêu mâu chua dap irng yêu câu; thai d phiic 
vii cOa mt so can b, cong chüc, ngui lao dng dôi vâi cong dan, doanh nghip 
chua cao, cOn có biêu hin gay phiên ha, nhüng nhiêu. COn có can b, dãng viên, 
cong chrc, vien chirc vi pham quy djnh cüa Dàng, pháp lut cüa Nhà nithc phãi 
khai tr1r ra khOi Dãng, truy cru trách nhim hInh sir, trong do có Ca ngui dirng 
du don vj. 

Thi ha: COng tác tuyên truyn Chi thj 05 chua duçic duy tn thithng xuyên, 
lien tiic; chiia cO nhiêu sang tao  ye hInh thirc da dng, ni dung tuyên truyên. Mt 
sO co quan, doanh nghip chua ma chuyên trang, chuyên mrc ye "H9c tp và lam 
theo Bác" trén trang thông tin din tü cUa co quan, doanh nghip. 

Thi' tu: Cong tác kim tra, giám sat cüa cAp üy di vai vic Ui dung rèn 
luyn, dao  düc, lOi sOng cüa can b, dãng viên chua thixang xuyên, vic so ket thijc 
hin Chi thj và phát dng phong trào thi dua hang näm cüa mt sO cap Oy, don vj 
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con hInh thirc, chixa quyt liêt trong lãnh dao,  chi  dao  và to chirc thirc hin. Vic 
phát hin biêu dizang các tp the, cá nhan diên hInh tiên tiên trong h9c tp Va lam 
theo Bác chua kjp thai, chixa có tInh thuyêt phic cao. 

2. Nguyen nhãn hun chê 

Thi nhá't: Lânh dao  mt s cp üy, co quan, doanh nghip và mt b ph.n 
can b, dâng viên nhn thüc chua day dü ye ' nghTa, tam quan tr9ng cOa Chi thj 
05, sir can thiêt phãi hçc t.p và lam theo Bác trong giai don hin nay. 

Thz hai. Mt s cp üy, nguii dung dAu chi.ra quan tam lam tOt cOngtác chi 
dao, don dOe, theo dOi, kiêm tra, giám sat vic xây dirng và thirc hin Kê hoch 
toàn khOa và hang näm. 

Thi' ha: Trách nhim nêu guong cüa can b, dàng viên và can b chU chôt don 
vi, doàn the co lüc, có vic chi.ra cao, ânh hràng den vic thirc hin Chi thj 05. 

IV. MÔT SO NHIEM VU TRONG TAM TRONG THO! GIAN TO! 

1. Tip tVc  t chüc quán trit va trin khai thrc hin nghiêrn tic, dy dü, hiu 
qua Kêt lun sO 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj ye tiêp tc thirc hin 
Chi thj 05 và các chuyên dê toàn khoá, hang näm gän vi thirc hin nhim vii chInh 
trj cüa tmg co quan, doanh nghip nhàm gop phân thrc hin thäng lçii Nghj quyêt 
Dti hi XIII cüa Bang, Nghj quyêt so 58-NQ/TW cüa Bô ChInh trj ye xây dirng và 
phát triên tinh Thanh Hóa den näm 2030, tam nhIn 2045, Nghj quyêt Di hi Bang 
b tinh lan thr XIX, Nghj quyêt Dai  hi Dãng b Khôi Ca quan và Doanh nghip 
tinh lan thir XX và nghj quyêt dai hOi cap üy co sO, nhirn kS'  2020 - 2025. Coi day 
là nhiêm vii trQng tam, thuOng xuyên, lien t1c cüa môi cap us', to chuc dàng và can 
b, dâng viên. 

2. Lânh do, chi do các t chuc co sO dàng kt hçip chat chê gita h9c tap, 
lam theo tu tixOng, dio duc, phong each HO ChI Minh vOi thirc hin nhim vii 
chuyên mOn cüa mOi co quan, doanh nghip và cOng tác xây dirng, chinh dOn 
Bang, Tiêp tue lixa chon nhüng van dê trong tam, buc xuc, no! corn hoäc con han 
chê, yeu kern cüa t.p the, cá nhan dê xay dirng kê hoch và dé ra giâi pháp nhäm 
khäc phiic theo huOng xác djnh rô ni dung, cách thüc thirc hin và thôi gian hoàn 
thành nhäm thirc hin dong b giüa "xây" và "chng"; "xay" là nhim vim ca bàn, 
chiên luçic, lâu dài, "chông" là nhim vii quan tr9ng, cp bach. 

3. Trin khai thuc hiên nhth'ig nôi dung tu ttr&ng, do dOe, phong each Ho ChI 
Minh và LOi dy cUa Chü tjch HO ChI Minh gän vài thirc hin Nghj quyêt Trung 
uong 4 (khoá XI, XII) ye xây drng, chinh dOn Bang, Quy djnh 08-QDi/TW cüa 
Ban Chap hành Trung trang khóa XII, Quyet djnh 1 089-QD/TU cüa Ban ThuOng 
vu Tinh üy ye trách nhim nêu guang cüa can b, dáng viên, Chi thj so 01/CT-
UBND ngày 01/01/2021 cüa Uy ban nhân dan tInh ye tang cuOng k' lut, k' 
cuang trong các caquan bath chInh Nba nuOc trên dja bàn tinh Thanh Hóa. Trong 
do, can phát huy tOt vai trO, tinh than trách nhim nêu guong cüa can b, dàng 
viên, nhât là ngi.thi dirng dâu cap üy, co quan, doanh nghip trong vic xay dirng, 
thirc hin và cong khai kê hoch tu dtrông, rèn luyn theo tu tuOng, dao  due, phong 
each HO ChI Minh tren dé can bô, dâng viên và quãn chüng theo döi, h9c tp Va 
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noi theo vâi phuang chârn "trén trtthc, duâi sau", "dâng viên di truàc, lang nuâc 
theo sau". 

4. Diii mói manh  me ni dung, phuang pháp, hInh thirc h9c t.p, tuyên truyên 
ye tu tuông, dto due, phong each Ho Chi Minh trong can b, dàng viên và nguñ 
lao dng, nhât là trong the h tré. TIch circ huung üng các hot dng sang tác, 
quãng bá tác phâm van h9c, ngh thut, báo chI ye chU dê "H9c tp và lam theo tu 
tu&ng, dto due, phong each Ho Chi Mirth", giai don 2021 - 2025. Tang cung 
dâu tranh bào v nên tang tu tuung cüa Dàng, phân bác các quan diem sai trái thu 
djch. Tang crthng sin  doàn ket, thông nhât, sin dông thun trong môi cap üy, to chirc 
dâng, Co quan, doanh nghip. 

5. Các cp Uy Co sâ lãnh dao,  chi  dao  thinrc hin rà soát, b sung, xây dirng 
chuân mine  do due theo tu tithng, do dirc, phong each Ho Chi Minh gän vói 
chuân mine  do dirc nghê nghip, dto dirc cong vini phü hçip v&i nhim yin! cüa t1rng 
co quan, doanh nghip; trong do chii xây dçrng h thông chuân mirc, van hóa 1rng 
xü, van hóa cong su, van hóa doanh nghip phü hçip vói các môi quan h cüa can 
b, thing viên, cOng chirc, vien chüc, nguOi lao dng gän v0i lãnh dio, chi dto xay 
ding co quan, don vj, doanh nghip van hóa, kiêu mâu, cong dan kiêu mâu. 

6. Tang cuOng cong tác kim tra, giám sat, don dc vic thinre hin Chi thj 05, 
Ket lun so 01 -KL/TW cüa B ChInh trj ye tiêp tln!c  thinc hin Chi thj 05 và thic 
hin vic dàng k lam theo Bác cüa to chue, cá nhân gãn vOi thrc hin Nghj quyêt 
Trung uang 4 (khoá XI, XII) ye xây dirng, chinh dOn Dáng. Djnh kS'  tiên hành so 
kêt, dánh giá, vic thinre hin Chi thj 05 và day minh vic phát hin, bOi duOng, 
biêu throng, tuyên truyên, nhân rng các diên hInh tiên tiên trong h9c tp Va lam 
theo Bác. Dua ni dung h9c tp và lam theo tutu&ng, do duc, phong each HO Chi 
Minh là tiêu chI âé dánh giá, xêp 1oi dôi vâi tO chuc dãng, tp the can b lânh do 
quãn l, dàng vien, can b lãnh do quân l hang närn.I. 

Noi nhân:  

- Ban Thumg vi Tinh üy (b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinhüy (b/c), 
- Các TCCSD trirc thuc, 
- Các ban, doàn the thuc Khôi, 
- Liru TG,VP. 
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