
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   
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                     Số 03-HD/ĐUK 

 
HƢỚNG DẪN 

Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản  

của tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

------------ 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về về việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản 

của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Kế hoạch số 31-KH/ĐUK, 

ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh hướng dẫn việc 

học tập chuyên đề như sau: 

 
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
 

1- Mục đích: 
 

-Quán triệt một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên 

và quần chúng nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề 

toàn khóa sẽ thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 

-Các cấp ủy cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người 

đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối nghiêm túc học tập, 

quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. 
 

-Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội 

dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt 

việc tốt, những mô hình hay, sáng tạo, thiết thực.  
 

 2- Yêu cầu: 
 

-Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải 

trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, 

tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng.  
 

-Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài 
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sau”, “học đi đôi với làm theo”; người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 

-Thường xuyên kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn; phát hiện, biểu dương, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, 

nói không đi đôi với làm. 
 

-Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đảm bảo nội dung và tiến độ thời gian. 
 

II- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 
 

1- Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (gồm 06 nội dung): 
 

-Con đường của cách mạng Việt Nam trên các phương diện: về vấn đề dân 

tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội. 
 

-Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: về mục tiêu, động lực xây dựng và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội; về bảo vệ Tổ quốc. 
 

-Nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc: đề cập tới phạm trù nhân dân và tư 

tưởng không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tư tưởng 

về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 

-Quan điểm xây dựng nền văn hóa mới và xác định vai trò của con người, 

chiến lược “trồng người”.   
 

-Phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. 
 

-Xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 
 

2- Đạo đức Hồ Chí Minh (gồm 2 nội dung): 
 

-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức gồm: vị trí, vai trò của đạo đức trong đời 

sống xã hội và trong đời sống mỗi con người; những phẩm chất cơ bản của đạo đức 

và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. 
 

-Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: là suốt đời vì dân, vì nước; ý chí và nghị 

lực vượt qua khó khăn để đạt được mục đích; hết lòng thương yêu, quý trọng, phục 

vụ nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, luôn hết mực vì con người; 

cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời sống riêng trong sáng, nếp sống giản dị 

và hết sức khiêm tốn. 
 

3- Phong cách Hồ Chí Minh (gồm 5 nội dung): 
 

-Phong cách tư duy: khoa học, cách mạng và hiện đại; độc lập, tự chủ, sáng 

tạo; hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình. 
 

- Phong cách làm việc: phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc khoa học 

và đổi mới. 
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-Phong cách diễn đạt: cách nói viết giản dị, cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn 

gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao; sinh động, gần gũi với 

cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, sự ví von so sánh cụ thể; luôn 

luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng. 
 

-Phong cách ứng xử: khiêm tốn, nhã nhặn lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự 

nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hóa. 
 

-Phong cách sống: cần, kiệm, liêm, chính; sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn 

văn hóa Đông - Tây; tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên. 

 
III- TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM THEO: 
 

1- Tổ chức học tập:  
 

-Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt “Những nội 

dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn các 

tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện.  
 

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ Kế hoạch số 31 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối và của Đảng bộ, Chi bộ để xây dựng nội dung học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn 

vị đưa vào học tập, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của Chi bộ hang năm và trong 

nhiệm kỳ 2016-2020. 

 

2- Xây dựng Kế hoạch làm theo:  
 

2.1- Đối với tập thể cấp ủy, Chi bộ, cơ quan, đơn vị: 
 

Hàng năm, các cấp ủy, Chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm 

và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch 

phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh 

(theo mẫu 01) báo cáo về cấp trên trực tiếp vào đầu Qúy I mỗi năm. 
 

2.2- Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị: 
 

-Mỗi cán bộ, đảng viên người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị lựa chọn 

vấn đề thấy cần thiết đối với bản thân, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu 

trong Nghị quyết Trung ương 4, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (Khóa XII), xây dựng kế hoạch (theo mẫu 02), đề ra các biện pháp và quyết 

tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ để được 

góp ý, giúp đỡ, giám sát; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, 

đảng viên hàng năm.  
 

-Việc đăng ký nêu gương được thể hiện bằng việc làm cụ thể, ngắn gọn; cần 

tránh hình thức, nội dung đăng ký không rõ ràng, không có cơ sở đánh giá. Nội 

dung đăng ký các năm không được trùng lắp (trừ những nội dung đã đăng ký năm 
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trước nhưng chưa làm được). 
 

2.3- Đối với công chức, viên chức chưa là đảng viên (sau đây gọi tắt là quần chúng): 

Việc đăng ký làm theo và đánh giá thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban 

Chấp hành các tổ chức đoàn thể vận dụng theo Hướng dẫn này cho phù hợp với 

tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. 
 

3- Đánh giá việc thực hiện làm theo: 
 

-Các tập thể, cá nhân, đảng viên và quần chúng đều phải đánh giá thực hiện Kế 

hoạch đăng ký làm theo vào dịp cuối năm. 
 

-Kết quả đánh giá việc đăng ký phấn đấu làm theo Bác của tập thể và cá 

nhân gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên 

hàng năm. 
 

IV- THỜI GIAN, TÀI LIỆU HỌC TẬP: 
 
 

1- Thời gian tổ chức Hội nghị học tập: 
 

1.2- Lớp do Đảng ủy Khối tổ chức: 
 

-Thành phần gồm: Các đồng chí cấp ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; 

Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc; Trưởng, Phó các Đoàn thể, 

Phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong Khối; các đảng viên của 

các Chi bộ cơ sở trực thuộc Khối. (Riêng các đảng viên của các Chi bộ cơ sở ở các cơ 

quan, đơn vị tại Vũng Tàu sẽ liên hệ học tập ghép với một số Đảng bộ cơ sở trong 

Khối ở thành phố Vũng Tàu; các đồng chí đảng viên là lãnh đạo, quản lý đã tham dự 

Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức thì không phải tham dự Hội nghị của Đảng ủy Khối). 
 

-Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trong tháng 01/2017. 
 
 

2.2- Các lớp do Đảng bộ cơ sở tổ chức: 
 

-Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao trách nhiệm cho Đảng ủy cơ sở tự tổ 

chức việc học tập chuyên đề, thành phần bao gồm: 
 

+ Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ cơ sở. 
 

+ Đoàn viên, Hội viên của các Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. 
 

- Thời gian: 01 buổi. 
 

 

- Thời hạn hoàn thành: trong tháng 02/2017. 
 

- Báo cáo viên:  
 

+Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác 

tổ chức học tập chuyên đề tại Đảng bộ, Chi bộ.  
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+Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các đồng chí trong cấp ủy; 

Báo cáo viên cơ sở thực hiện hoặc mời báo cáo viên cấp trên. 
 

2- Tài liệu học tập: Gồm 02 cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương 

phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành: 
 

-“Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” đây là tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị.  
 

-“Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tài liệu dành 

cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 
 
 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện học tập chuyên đề “Những 

nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ 

Khối, do Ban Thường vụ Đảng ủy, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chỉ đạo trong 

toàn Đảng bộ; Ban Tuyên giáo Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu giúp Ban 

Thường vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 
 

2- Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị căn cứ Kế hoạch 36-KH/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế 

hoạch số 31-KH/ĐUK, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 

“thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn này của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối để hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ 

bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở cơ quan, đơn vị mình. 
 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy, 

tổ chức Đảng trực thuộc cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 

đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin để Ban Thường vụ Đảng ủy tổng 

hợp, báo cáo Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận:                                                        T/M BAN THƢỜNG VỤ 
-TTr Tỉnh ủy (B/c);                BÍ THƯ 

-BTG Tỉnh ủy (B/c);                                    
-Các đ/c BCH ĐUK;         

-Các đ/c BCV, TTV ĐUK;    (đã ký và đóng dấu)                                                             

-Các cấp ủy trực thuộc;  

-Các Đoàn thể Khối; 

-Các Ban Đảng ủy; 

-Lưu VP.                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                   Đinh Văn Hùng      
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Tên cơ quan, đơn vị…………….…………….…….                                  Mẫu 01 

………………………………………………………. 

 

 

KẾ HOẠCH TẬP THỂ 

Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCHTW Khóa XII 

Năm:……….. 

 

 Cơ quan (đơn vị):………….…………………………………………… 

 Địa chỉ:………….……………………………………………………..... 

 Qua nghiên cứu, học tập về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cơ 

quan ……………………… xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 

 1- Những nội dung đăng ký học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm …. của đơn vị: 

- Về tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Về đạo đức Hồ Chí Minh 

- Về phong cách Hồ Chí Minh 

* Mục tiêu phấn đấu trong năm 

 

2- Nội dung đăng ký thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 

30/10/2016 của BCHTW Khóa XII: 

Tùy đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị để có nội dung nhận diện 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cụ thể. 

 

3- Giải pháp thực hiện : 

 Những công việc, phân công cụ thể để thực hiện nội dung đã đăng ký trong năm. 

 

4- Đánh giá, nhận xét về kết quả đăng ký: 

- Ưu điểm: 

- Hạn chế: 

       Thủ trƣởng cơ quan 

                   (Ký tên) 

 

  

                                              

 

   

 

                                                                   ……………………………………….              
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Tên cơ quan, đơn vị…………….…………….…….                                  Mẫu 02 

………………………………………………………. 

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 

Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Năm:……….. 

 

 Tôi tên là:.……………………………………………………………….. 

 Đơn vị công tác :………….…………………………………………….. 

 Chức vụ, cấp bậc:.……………………………………………………..... 

 Qua nghiên cứu, học tập về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” và trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 

 1- Nhận thức của bản thân sau khi học tập chuyên đề toàn khóa tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

 - Nhận thức chung về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

- Nhận thức của bản thân đối với vấn đề định chọn để đăng ký học tập và 

làm theo (không nhất thiết phải bao gồm tất cả 3 nội dung: tư tưởng, đạo đức, 

phong cách). 

 

2- Nội dung đăng ký học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh năm …. :  

 Có thể chọn 1 trong số các nội dung đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt 

sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với vị trí công tác, cần thiết 

đối với bản thân; hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết 

Trung ương 4, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII để đăng 

ký học tập và làm theo. 

 

 3- Biện pháp thực hiện: 

Những việc làm, hành động cụ thể để thực hiện nội dung đã đăng ký trong năm 

 

4- Tự đánh giá, nhận xét: 

- Ưu điểm: 

- Hạn chế: 

                  Ngƣời thực hiện 

         (Ký tên) 

 

 

                                                                               

 

 

                                                                   ……………………………………….              


