
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2016 

                    * 

      Số 21-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

--- 

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công 

văn số 783-CV/TU, ngày 06/12/2016 về tham mưu tuyên truyền thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều 

hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận 

thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở 

thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam. 

- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương 

người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để 

cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực 

học tập và làm theo Bác. 

- Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền các sự 

kiện quan trọng của quê hương, đất nước; tuyên truyền thực hiện các Nghị 

quyết của Đảng, của Đảng bộ tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (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 hóa” trong nội bộ; gắn với thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả, có sức thuyết phục.  
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Nội dung Tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TGTU, ngày 

06/9/2016 về thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Ban 

Thường Vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời bổ sung 

thêm nội dung: Phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII). 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với 

tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và đặc thù của vùng, miền, đối 

tượng, tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau: 

1- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh bám sát Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU, ngày 06/10/2016 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc Báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, đồng thời chú ý một số điểm sau: 

- Quán triệt, định hướng, đánh giá chất lượng, hiệu quả báo chí tuyên 

truyền thực hiện Chỉ thị 05 tại giao ban báo chí hàng tháng; biểu dương các cơ 

quan báo chí thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình các cơ quan báo chí chưa hoặc 

không thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.                                                                                                                                                                  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị 

05, nêu gương người tốt, việc tốt, phát vào khung giờ “vàng” hoặc đăng trên 

trang nhất. 

- Nhân kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập các địa phương, cơ 

quan, đơn vị, các cơ quan báo chí phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn 

vị tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, như: Thầy thuốc Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân 

ngày 27/2); Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác (nhân ngày 26/3); Nhà giáo Việt 

Nam học tập và làm theo Bác (nhân ngày 20/11); Công an nhân dân học tập và 

làm theo Bác (nhân ngày 19/8); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân 

ngày 22/12).v.v… 

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giới thiệu gương điển 

hình; phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài, chương trình để 

tuyên truyền rộng rãi. 
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- Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ít nhất mỗi năm xây dựng 01 bộ 

phim tài liệu về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và những điển hình tiêu biểu học 

tập, làm theo Bác, phát vào dịp sơ kết hàng năm. 

2- Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, 

nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TGTU, ngày 06/9/2016 về thực hiện 

Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng 

- Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo các cấp cung cấp danh sách và những 

thành tích của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa 

phương, cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí. 

Mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên các cấp.  

- Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong 

các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự hàng 

tháng ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể nhân dân. 

- Đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trong các bản 

tin phục vụ báo cáo viên, trong thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ và 

trong tập san, bản tin của các cơ quan, đơn vị.  

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác 

- Tùy điều kiện thực tế, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí 

trên địa bàn tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm 

theo Bác để phát hiện, nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ động viên các tầng 

lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia hưởng ứng viết bài. Từ những tấm 

gương thực tiễn đó góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo động lực thúc đẩy các 

tầng lớp nhân dân học tập và làm theo Bác.  

- Hình thức thi: Thi viết; thi trắc nghiệm; thi trực tuyến; thi kể chuyện; thi 

báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép trong các chương trình thi tiểu 

phẩm, giao lưu văn hóa, văn nghệ… bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô 

trương, hình thức. 
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5. Tuyên truyền, cổ động trực quan 

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh bám sát Công văn số 437-

CV/TGTU, ngày 10/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về  tuyên truyền, 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời 

chú ý một số điểm sau: 

- Các đội thông tin lưu động ở cơ sở đưa nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05, 

những tấm gương học tập, làm theo Bác vào chương trình tuyên truyền thường 

xuyên, liên tục. 

- Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Chú ý 

thay thế những pa nô, khẩu hiệu đã cũ, nội dung không còn phù hợp. 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị kẻ vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ. 

- Tùy điều kiện các địa phương, đơn vị tổ chức triển lãm chuyên đề về học 

tập và làm theo Bác vào dịp 19/5 hàng năm.  

- Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ cho học sinh, sinh viên. 

6. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TGTU, ngày 06/9/2016 về thực hiện 

Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Bổ sung thêm nội dung:  Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, 

điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh: Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt hàng năm vào dịp kỷ 

niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), sinh nhật Bác (19/5) hoặc các ngày truyền 

thống của ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1- Các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban 

đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ các nội dung nêu trên và các văn 

bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước đây, xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với đặc 

thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. 

 Trong kế hoạch tuyên truyền cần nêu rõ công việc phải làm, phân công rõ 

từng đơn vị, cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, 
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từng thời điểm cụ thể. Hàng năm, có đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế 

hoạch cho những năm tiếp theo. 

 2- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn công tác tuyên truyền việc rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Bác trong nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh, thanh niên 

toàn tỉnh.  

3- Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền trực quan, như: Khẩu hiệu, pa nô, áp phích; tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, triển lãm, chiếu 

phim…; ưu tiên tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

4- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa 

bàn tỉnh căn cứ vào nội dung và hình thức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền nêu rõ công việc và thời gian thực hiện trong từng tuần, tháng, 

quý, năm với các hình thức sáng tạo, phong phú; xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục, các tin, bài phóng sự... thiết thực để tuyên truyền. 

5- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh hoạt 

động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vận động 

các văn nghệ sỹ, nhà báo, cộng tác viên tham gia. 

6- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc  tham 

mưu giúp cấp ủy tổ chức, triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các 

cấp trong tuyên truyền.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Hướng 

dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu 

hiệu... 

* Về kinh phí tuyên truyền: Sử dụng trong kinh phí hoạt động thường 

xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc xã hội hóa. 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Ngoài khẩu hiệu theo Công văn số  37-CV/TGTU, ngày 10/10/2016 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về  tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bổ sung một số khẩu hiệu sau: 
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1- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh  

2- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là 

thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

3- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh  

4- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa  

5- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc  

6- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết 

lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân   

7- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

Trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm  

8- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm  

9- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu  

10- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 

cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách 

mạng.  

 

                            TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                       

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26   (Báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,                                        (đã ký) 

- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, 

- BTG các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,    

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Các phòng chuyên môn,                                  Hồ Văn Mừng                                                                                                                                      

- Lưu TGTU, TGV05.                


