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CHI THI
CTJABOCHINHTR
ye day manh h9c tap và lam theo
tir ttthng, dto dfrc, phong cách Ho ChI Minh

Sau 5 nàm thut hiên Chi thi s 03-CT/TW cüa Bô ChInh fri khoá XI v
"Tiêp tic day mtnh h9c tp và lam theo tm gucing do dirc H ChI Minh" dà
dat dircic kt qua buâc du, gop phn quan tr9ng vào vic thrc hin thng lçii
Nghi quyêt Dai hôi dai biu toàn quc ln thr XI cüa Dãng và Nghj quyk
Trung ucing 4 khoá XI "Met s vn d cp bach v xây drng Dãng hin nay".
Tuy nhiên, vic h9c tp và lam theo tm guo'ng dao düc H ChI Minh con có
nhüng hn ch, chua tr& thành vic lam thung xuyen, chua thành thirc ttj
giác cüa không It t chüc dáng, co quan, dja phuoTig, doii vj và rnt b phn can
b,dàngvien.
Thirc hin Nghj quyt Dai hi di biu toàn quc 1n thir XII cña Dãng,
phát huy nhu'ng kt qua dã dt duçc, khc phiic nhui'ng htn ch trong vic thrc
hiên Chi thj s 03-CT/TW cüa Bô ChInh trj khoá XI v "Tip tiic dy manh h9c
tp vâ lam theo tm guoig dao dtrc H ChI Minh", B ChInE trj yêu cu các cp
us', to chüc dâng, chInh quyn, t chüc chInh trj - xã hi CaC cap quán trit Va
thc hin t6t mt s ni dung sau:
1- Toàn Dãng, toàn dan, toàn quân tip tyc dy mtnh vic h9c tp Va lam
theo tu ttthng, do thc,phong cách H ChI Minh; tto sii chuyn bin mnh me
ye nhan thuc va hanh dong trong Dang, hç thong chrnh trt va nhan dan, dua vic
hoc tap và lam theo tu tu&ig, dao due, phong cách H Chi Minh thành cong
vic t%r giác, thuông xuyên cüa cp us', t chirc clang, chInh quyn, Mt trn T
quOc Viêt Narn và t chirc chInh trj - xä h)i các cp, cña trng dja phrnmg, cci
quan, clan vj, trmc ht là cüa ngui dung du, cüa can b, clang viên, cong
chüc, viên chiirc, doàn viên, hi viên.
Dy mnh vic h9c tp và lam theo tu ti.rOng, dao dirc, phong cách H ChI
Mirth là môt ni dung quan trong cña cong tác xây dirng, chinh dn Dàng; gop
phn xây di,ing Bang trong sach, vu'ng manh v chInh trj, tu tung, t chiirc và
dao dtrc, xây drng di ngü can b, nht là di ngü can b cp chin luç'c dü
nãng lirc, phm chit, ngang trn nhirn viii; ngãn chn, d.y lui si,r suy thoái v tu
tuàng chInh trj, do diirc, 1i sang và nhu'ng biu hin "ti.r din bin", "tir chuyn
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boa" trong ni b, dy manh du tranh phông, chng tharn nhüng, lang phi,
quan
lieu.
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sac hon nhung nôi dung co bàn và giá tr to lón cña tu tu'ôig, diao diurc, phong
cách H ChI Minh; lam cho tu tuô'ng, do dilic, phong cách cüa Ngu'ô'i thQt sir
trO thành nn tang tinh than vüng chác cüa di sng xã hi, xäy dirng van hoá,
con ngui Vit Nam dáp üng yêu c.0 phát trin bn vüng vâ bào v vtrng chc
dan giàu, rnrc manh, dan chü, cong bng, van minh.
To quôc, vj muc
lieu

2- T chüc h9c tap, quán trit và tuyên truyn sâu rng, thu&ng xuyên,
lien tçic và có h thng b.ng nhiu hInh thüc phong phü, sinh dng các ni dung
chü yêu v Pr tuông, do dirc, phong each H ChI Minh trong toàn Dâng, toàn
dan và toàn quân. Do là h thng quan dim, tu tuô'ng H Chi Mirth ye giái
phóng dan tc, giãi phóng giai c.p, giài phóng xã hi và con ngithi; ye dc 1p
hi; v kt hçp silrc mnh dan tc vó'i sirc
dan tc gn lin v&i chñ nghia
manh thai dai; v sO'c manh cüa nhân dan, v khi dai doàn kt toàn dan tic; ye
quyên lam chü cüa nhan dan, xay dung Nhà nuóc cña dan, do dan, vi dan; ye
trang nhân dan;
quc phông toàn dan, an ninh nhân dan, xây dung lirc hrcrng
ye xây drng, phát trin kinh t va van hoá, không ngmg nâng cao dôi song vt
cht, tinh thn cüa nhan dan; v dao dirc cách rnng; v chãm lo, bi duo'ng the
h each mang cho dôi sau; v xây drng Dàng,... Do là các quan diem và tam
guoiig dao due H ChI Mirth v : tuyêt di trung thành, kiên djnh 1)2 ttthng cách
rnng, dt 1i Ich cüa Bang, cüa d.t nu'O'c, dan tôc len hen tht Ca; ht lông, hét sue
phic vi T quc, phng su than dan, tn trung vO'i nuó'c, tn hiu vi dan; bet
lông yêu thuo'ng dng bào, dng chi, yéu thrro'ng con nguô'i; cn, kim, hem chInh,
chI cong vô tu, that sir là cOng be cüa than dan, kiên quyt chng chü nghia cá
nhân, ca hôi,... Do là phong cách H ChI Mirth, phân ánh nhung giá trj cOt löi
trong tu ttthng, dao due cña Nguô'i và duc th hin vO cing sinh dng, tr
nhiên, dc dáo, có sue thu hut, cam hoá k)2 diu trong hoat dng, ing xr hang
ngày. Do là : phong cách tu duy dc 1p, ti,r chü, sang tao, luOn gn cht 1)2 1un
th?c tin; phong each lam viêc dan chñ, khoa hoc, k luOng, cii the, ti nai,
tó'i chn; phong cách üng xir van hoá, tith t, dy tInh nhân van, thâm darn tinh
thn yêu dan, tr9ng dan, vi dan; phong cách nói di dOi vói lam, di vào lông
nguôi; nói Va viêt ngän gçn, d hiu, d thi, d lam; phong cách sang thanh
cao, trong sach, giàn dj; phong cách qun chOng, dan chü, tir mInh nêu guang,...
xa

vu

voi

3- Dua viêc hoc tap va lam theo tu tug, dao duc, phong each H ChI
Minh vào chuang trInh, k hoach hành dng thrc hin Nghj quyt Dai hi XII
cüa Bang, nghj quyt cña cp u)2 và ni dung sinh hoat thuô'ng xuyên cüa chi
bô, gn vói các cuc vn dng, các phong trào thi dua yêu nuOc, vOi vic thirc
hin thim v chInh trj và giài quyt các vn d bIrc xñc, ni cern 0' tüng da
phuang, co' quan, dan vi; gn vó'i vic xây drng và phát trin van boa, con
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ngui Vit Nam, xây dirng h giá trj van hoá và h giá trj chun mirc cüa con
ngrôi Vit Nam thi k' d.y rninh cong nghip hoá, hin di hoá và hi nhp
quôc té.
Ly kt qua h9c tp và lam theo Pr tuàiig, dao diTre, phong cách Ho ChI
Mirth là mt trong nhCng tiêu chun dánh giá, blnh xét, phân 1°ai dàng viên, tt
chiTrc dáng hang nãm.
4- Länh do, chi dao cht chê vic trin khai thrc hin theo phixcng châm
trén triióc, di.rói sau; trong truâc, ngoài sau; h9c di doi vi lam theo, chü trQng
viec lam theo bang nhi.rng hanh d9ng va vice lam cit the. Xay dirng, tong ket va
nhán rng nhftng din hInh tiên tin v lam theo Pr tiió'ng, dao dTrc và phong
cách H ChI Minh, kt hçp giUa "xây" v&i ch ngT!.
cao trách nhim nêu gucmg, tV giác h9c tnxóc, lam theo trixOc dé nêu
gucmg cüa ngthi di'rng dâu và can bô chü chôt các cap, cüa can bO, dáng viên
trong h9c tp và lam theo Pr tu&ng, dao di'rc, phong cách H ChI Minh.
Tang cuông cong tác kim tra, don dc vic thc hin h9c tp và lam theo
tu tiràng, dio diTrc, phong cách H ChI Minh, g.n vó'i dánh giá, nhân xét can b,
dáng vien, cOng chTrc, viên chüc hang nãm và cà nhim k. Tiêp tc xây dirng,
hoàn thin chun mirc dao diTrc ngh nghip, dao diTrc cong vi r thng dja
phuoiig, co' quan, doii vj vói phuo'ng chãm "sat chiTrc näng, nhim vi, ngän gçn,
d nhr, d thirc hin va dánh giá vic thrc hin". Hoàn thin chInh sách, pháp
lut lien quan dn dao dire cong vu.
5- Tip tçtc chi dao biên soan chucmg trinh, giáo trInh v Pr PrOng, dao
thirc, phong each H ChI Minh d giãng day trong h thng giáo diic quc dan
và các hoc vin, trirông chmnh trl, tru&ng dào tao, bi du'o'ng can b các cp, báo
dam phñ hçp vó'i tirng cp h9c, bc h9c và vOi yêu cAu giáo diic, dao tao.
i vi hpc sinh ph thông, day ngh& trung bce chuyên nghip, hc t.p
ye dao dirc, phong cách .H ChI Minh gn vó'i giáo diic cong dan, do dire ngh
nghiêp. Di vó'i hpc. sinh di hoc, cao d.ng, có các bài giãng, chuyên d v Pr
ttrOTig HO ChI Minh. Di v&i hc sinh diai hc chuyên ngành l lun chInh trj,
hc viên truOng chInh trj, doàn th và Iirc hxgng vu trang cn xây dirng h thng
các bài giáng, chuyên d hc tp liz tu&ng H ChI Minh.
6- V t chfrcthirc hiên
Vic hc tp và lam theo Pr tuOng, dao dirc, phong each H CM Minh
do cap u các cap, trirc tiêp là ban thuO'ng v c,p u, dng chI bI thu cp u'
chi dao.
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ig Dàng, dông chI Tong BI thu' chi dao vic hçc
ao dirc, phong cách H ChI Minh trong toàn Dàng

Can cir Chi thi cña Bô ChInl-i tn, các tinh us', thành uS', ban can sr dàng,
dàng doàn, dàng uS' trirc thuc Trung uoTlg länh dao, chi d.o t chrc và hu&ng
dan vic thu?rng xuyên hoc tAp va lam theo tu' tuóng, dao dirc, phong cAch H
ChI Mirth ó' dja phu(Yng, ngành, th chirc, co quan, don vi minh.
Ban Tuyên giáo Trung ucmg là co quan giüp vic B ChInh trj, Ban BI
thu Trung uo'ng Dàng chi dao t ch(c thuc hin Chi thj cüa B ChInh trj; ban
tuyên giáo cp uS' va co quan tuyen giáo các ngànb, doàn th là co quan ghiip
vic cp u5' và Iãnh dao các ngành, doàn th càng cp chi dao t chirc thirc hin
Chi thi cüa Bô ChinE tn.
Ban Tuyén giáo Trung u'ong chü trI, phi hcTp vó'i các co quan nghién thu
lam sâu s.c them nhüng noi dung co bàn cüa tu tuô'ng, d?.o dirc, phong cách Ho
ChI Minh; dng thô'i, xây drng chuo'ng trInh, hu&ng dn ni dung h9c t.p, sinh
ho.t djnh k5', sinh hoat chuyén d cüa các cp uS', to chirc dàng, chInh quyén,
doàn th các cp; dlinh hung nôi dung, chuo'ng trInh giàng dy ye tu tu&ng, dao
diirc, phong cAch H ChI Minh trong h thng giáo dic quc dan; xây dmg kê
ho.ch so kit, tng kt hng nãm và toàn khoá trInh Ban BI thu ban hành; chi
dao các co' quan thông tin dai ch&ig, di ngü báo cáo viên tuyên truyên ye các
din hInh tiên tin, gucmg nguè'i tt, vic tt, nhiing each lam sang tao trong h9c
t.p và lam theo tu turng, do dác, phong cách H ChI Minh, dng thô'i uôn nan
nhng biu hin 1ch lac, nhung each lam hInh thiirc, kern hiu qua.
Chi thj nay ph bin dn chi b.
Noi nhân:

T/M BC) CHINH TRI
TONG BITHU

- Các tinh ui', thãnh ui',
- Các ban dng, ban can sr dãng,
dãng doàn, dâng u' tnrc thuc Trung xong,
- Các dãng u dcm v six nghip Trung uung,
- Các dông chj U' viên
Ban Chap hành Trung u'cmg,
- Lu'u Van phông Trung ircmg Dng.
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