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Nghệ An, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành, thị

Ngày 30/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
nhận được Công văn số 454 -CV/BTGTU, ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về Tuyên truyền phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại hội nghị Toàn quốc sơ kểt 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị triển khai một số nội
dung sau đây:

1. Tập trung phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy
mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp
nhân dân hiểu và triển khai thực hiện tuyên truyền phát biểu của đồng chí Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Toàn quốc sơ kểt 5 năm thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (Gửi kèm bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng).

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các thành viên của Mặt
trận, trên cơ sở tình hình diễn biến của dịch COVID-19 nghiên cứu, gắn nội dung
bài phát biểu vào các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị sổ 05 -CT/TW, Kết
luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 của các địa
phương, đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời triển khai tăng cường tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Bản tin huyện, Cổng thông tin điện
tử, Zalo, Facebook, Fanpage và Đài Truyền hình huyện và các đài truyền thanh cơ
sở.

Nhận được Công văn, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BTT MTTQ tỉnh;
- Các Ban, VP MTTQ tỉnh;
- Lưu: VP, Ban TC-TG.

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thiết Hùng
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RA SỨC HỌC TẬP, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN,
KHÔNGNGỪNG LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG

CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghi toàn quốc sơ
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chỉnh trị về đẩy mạnh học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

(Hà Nội, ngày 12/6/2021)

-----

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thành kính tưởng

nhớ và có nhiều hình thức tổ chức kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí

Minh vĩ đại, 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Ngày Bác về

nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; và trong niềm vui mừng, tin tưởng,

tự hào của nhân dân cả nước về thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức Hội

nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là

một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, các vị đại biểu tham dự Hội nghị lời chào

thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đều đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta là Vị

lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam,

Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh

nhân văn hoá thế giới. Người đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta,

nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá: Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp

Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một tấm gương sáng

ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp

nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết

tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Trọn cả cuộc đời, Người đã rèn luyện, cống hiến không ngừng, không nghỉ, tất

thảy đều hiến dâng cho Tổ quốc, đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải

phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Một cuộc đời đầy gian

khổ hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt, cao thượng; vô cùng phong phú, trong sáng



và đẹp đẽ. Một vĩ nhân đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại ngay từ khi

Người còn sống. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng cách

mạng, khơi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến

bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã

hội. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người

Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta

và non sông đất nước ta”.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh

thần vô giá cuả Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt

mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết,

là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng,

toàn dân ta, truớc hết là các tổ chức đảng, các

Cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống

hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Vậy chúng ta hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là

gì? và Phong cách Hồ Chí Minh là gì?

Nói một cách vắn tắt:

- Tư tưởng Hồ Chí Mình: Là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư

tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường

đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận

dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước

ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh

hoa văn hoá của nhân loại. Người nhiều lần khẳng định: “Nước Việt Nam là một,

Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không

bao giờ thay đổi”. “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất

định không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; Dù có phải

đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. “Tôi

chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn

độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai

cũng được học hành, nước ta có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế”. “Nước độc

lập mà Dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý

gì”. Vì vậy, độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc phải

gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tức là

phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Non sông Việt Nam có trở nên tươi

đẹp hay không, Dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm

châu được hay không, điều quan trọng là phải phát huy được sức mạnh đại đoàn

kết của toàn dân tộc, tập hợp được mọi lực lượng, dân tộc, tôn giáo, mọi người
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dân Việt Nam yêu nước: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành

công, đại thành công!”. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con

đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ

nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa

Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin”. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân

dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách mạng chân

chính. Đảng có mạnh thì Dân tộc mới mạnh, vì Đảng là đội tiên phong, là người

lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

- Đạo đức Hồ Chỉ Mình: Là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao

quý của một người cách mạng. Đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. cần:

Là cần cù, chăm chỉ, tận tuỵ, hết lòng hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân.

Kiệm: Là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm: Là

thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng. Chỉnh: Là chính trực,

ngay thẳng, khẳng khái, không quỵ luỵ, cúi luồn, giữ sĩ khí của một người quân

tử, chính khách. Chỉ công vô tư: Là làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công

lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Kiên quyết đấu

tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vì “chủ nghĩa cá

nhân là giặc nội xâm, “là kẻ thù hung ác”; “nó rất gian giảo, xảo quyệt, nó kéo

người ta xuống dốc không phanh”... Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến

việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Người thường nói: “Cũng như sông

thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thi sông cạn. Cây phải có gốc, không

có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù

tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

- Phong cách Hồ Chí Minh: Là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu

thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dãn;

là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm

quan cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng,

rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, trở thành những con

người có văn hoá, có liêm sỉ, “tận trung với Đảng, tận hiểu với Dân, nhiệm vụ

nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

*

* *

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục,

rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người thường nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền.

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần

kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng

đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, cần hiểu



rõ, Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là

cái gốc của mọi công việc”. Do vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục,

rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng được nhiều tấm gương

người tốt, việc tốt. Người căn dặn: “Người tốt việc tốt” như hoa nở mùa Xuân,

nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”. “Lấy gương người tốt, việc

tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong nhũng cách tốt nhất để xây dựng

Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống

mới”.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng

nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ

Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh 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 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, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với

nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có

sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng

đánh giá cao. Nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc,

bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu

gương có chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu

các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí

thư, Ưỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những

việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong

trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều

cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động

của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám

sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu

quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biêu hiện

“tự diễn biên”, “tự chuyên hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ

lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tồ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội

ngũ cán bộ 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, hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội,

xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác

xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều
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nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ

trong phong trào học tập và lảm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể,

cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình

cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến,

phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên

định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với

chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt hoan

nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập

và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là “những bông hoa

đẹp”, đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho đất nước. Đảng và Nhà

nước trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tựu

đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến

bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị số 05

vẫn còn không ít hạn chế, cần được khắc phục. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo,

tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế,

chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc cam kết tu dưỡng,

rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ,

đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát

hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

chưa kịp thời, chưa đầy đủ; việc tuyên truyền, quảng bá, cổ vũ những gương

người tốt, việc tốt nhiều lúc còn thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các

biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; việc tự

phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình

trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né

tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa

thường xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo,

phòng ngừa vi phạm chưa cao...

Thưa các đồng chí,

Sau 35 năm đổi mới, từ một nước nghèo, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã vươn lên đạt nhiều

thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,

tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình

thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; thuận

lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp,

cấp bách hơn đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Sự

nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách



thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn.

Các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng

của Đảng ta, dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với

nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta, chế độ ta. Tình hình này tác động mạnh, nhiều

chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù

địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Trong những năm tới phải

đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về

chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. “Kiên quyết, kiên trì thực hiện

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây

dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những

kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác

thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết

luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục

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

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung

làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gưong của cán bộ, đảng viên.

Học tập Bác: Là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng,

đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc

đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng

viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí

Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần

vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách

mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư

tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm.

Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn

luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính

bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng

cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học

dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ

nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát
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vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát

triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta

sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng

đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân

dân, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân

dân”.

Làm theo Bác: Là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang

“làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ

thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị

và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công

vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề

trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí

Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh

đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa thật sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Nêu gương: Là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác

và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề

cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng

viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết

là các đồng chí Ưỷ viên Bộ Chính trị, ưỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp

hành Trung ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương;

người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu

dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công

tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng,

quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước,

vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt

nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác

đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên

truyền”.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết,

kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng

“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư



tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu

cầu văn hoá tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hoá Đảng, để

Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa

“xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng,

cấp bách. Đe cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường

xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển

hoá” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu

cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi

bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu

cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi

ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững

mạnh.

Thưa các đồng chí,

Nhân dân ta thường có câu: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trải

qua các giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, nhân dân ta luôn tin tưởng rằng:

“Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng

lợi này đến thắng lợi khác”. “Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách

mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những

bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”.

Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều

sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng

lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ

đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm

thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm

nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc

năm châu.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.
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