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Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Thứ bẩy, 12/06/2021 12:03

Từ viết tắt Xem với cỡ chữ Đọc bài viết

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
Tại Bộ Giao thông vận tải, thực hiện kết nối 57 điểm cầu trực tuyến và 535 đại biểu tham dự (24 điểm cầu kết nối với Bộ; Cục Hàng hải Việt Nam có 27 điểm cầu kết nối
xuống các đơn vi thuộc Cục; Cục Hàng không Việt Nam kết nối 3 điểm cầu xuống 3 cảng vụ; Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam có 4 điểm cầu...).

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh H.A

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các
đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban,
bộ, ngành Trung ương và địa phương; 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
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Tại Bộ Giao thông vận tải, thực hiện kết nối 57 điểm cầu trực tuyến và 535 đại biểu tham dự (24 điểm cầu kết nối với Bộ;
Cục Hàng hải Việt Nam có 27 điểm cầu kết nối xuống các đơn vi thuộc Cục; Cục Hàng không Việt Nam kết nối 3 điểm cầu
xuống 3 cảng vụ; Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam có 4 điểm cầu...).

Kết quả đạt được rất quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực

Báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới,
sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của
mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, Đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp
phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong
nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy,
tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách
nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán
bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến
lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong,
gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn
với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột
phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay,
cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa
trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống
xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên...
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu

tham quan, nghe giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Trung ương rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp
tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới:

Một là, nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.
Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các
cấp là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. Phát huy vai trò nêu gương của
người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, “nói đi đôi với làm”, nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết
thực, trách nhiệm.

Ba là, chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn
vị để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, mang lại kết quả rõ nét.
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Bốn là, coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các tập thể và
cá nhân điển hình tiêu biểu gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm là, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”; lấy “xây” để “chống”, vừa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động, vừa hoàn
thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm, để răn đe, phòng
ngừa có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính của Bộ GTVT

Tại Đảng bộ Bộ GTVT, xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường
xuyên, quan trọng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
tổ chức thực hiện chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã triển khai thực
hiện sâu rộng chỉ thị trong toàn ngành.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong toàn Đảng bộ; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và
nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu
cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Viện Dư luận xã hội,
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Ban Tuyên giáo Trung ương:

81% ý kiến được hỏi đánh giá việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ
chức đảng và cán bộ, đảng viên.

79% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 đã làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

76% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

71% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 khôi phục, củng cố lòng tin, sự gắn bó của
nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

70% ý kiến được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

Xuân Nguyên


