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BÁO CÁO
Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI
Sở Giao thông vận tải tổ chức các Hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích,
yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số
25-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị 1973/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, người lao động ngành giao thông
vận tải.
Hướng dẫn, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai sâu rộng
đến cán bộ, công chức, người lao động, đưa việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân; làm
cho cán bộ, công chức, người lao động nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn
của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và
sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh
chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nội dung trọng tâm của Chỉ thị 1973/CT-Tg
của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 1973) được Sở Giao thông vận tải
xây dựng, triển khai cụ thể từng giai đoạn và hàng năm
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác kiểm tra việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
- Sở thành lập Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế làm việc để tham mưu
với lãnh đạo xây dựng kế hoạch 5 năm và hướng dẫn từng năm. Theo dõi, tổng
hợp tình hình triển khai thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành; đề xuất phương pháp, nội
dung kiểm tra, đánh giá, khảo sát tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở; tổng hợp, báo cáo
kết quả kịp thời cho Ban lãnh đạo sở;
- Để nắm tình hình triển khai, hàng năm Sở thành lập Đoàn kiểm tra
chuyên đề này ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Thủ trưởng các phòng, ban,

đơn vị trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tháng, tổ chức
rút kinh nghiệm, chỉ đạo, uốn nắn kịp thời;
- Từng cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động tự xây dựng kế
hoạch tu dưỡng cá nhân theo các chuẩn mực đạo đức đã được đơn vị xây dựng
và thông qua. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu
chí quan trọng để đánh giá cán bộ, Đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.
2. Đánh giá sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, người lao động
- Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong ngành giao thông vận tải đã có chuyển biến tích cực, từng bước gắn
nội dung “Học tập” và “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm
vụ, công việc của ngành, đơn vị và cá nhân;
- Nhìn chung, hầu hết cán bộ, công chức, người lao động ý thức được
việc học tập và tự rèn luyện để nâng cao chất lượng công tác, không vi phạm
quy định chuẩn mực, đạo đức. Qua sơ kết, đánh giá cho thấy đã có sự đổi mới,
sáng tạo trong công việc, phương pháp quản lý. Đặc biệt, gắn với việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã triển khai tốt việc
kiểm điểm, tự phê bình đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo một cách nghiêm túc,
trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành, tạo được sự chuyển
biến đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng, hiệu quả ngành giao
thông vận tải của tỉnh nhà.
3. Trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng
đầu cơ quan, địa phương thông qua việc triển khai học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Việc tổ chức kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, bước đầu đã nâng cao
ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư
tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức,
người lao động. Với kết quả kiểm điểm, Sở chỉ đạo tiếp tục việc tổ chức kiểm
điểm, tự phê bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách
quan, nhằm phân tích những ưu, khuyết điểm để tiếp tục phát huy, những hạn
chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. Qua quá trình
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động, đã rút ra một số kinh nghiệm
bước đầu trong cách làm, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong
công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu
để Đảng viên và quần chúng học tập, noi theo;
- Phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt ngành giao thông vận tải đã thực hiện
đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn
gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể; ý thức chấp hành tổ
chức, kỷ luật; có lối sống, tác phong công tác và tác phong sinh hoạt theo chuẩn
mực, thể hiện rõ trong năng lực lãnh đạo, điều hành công tác. Việc nêu gương
đã lan tỏa sâu rộng trong từng bộ phận của cơ quan, đơn vị như: cấp trưởng, phó
gương mẫu trước nhân viên; BCH Đoàn gương mẫu trước đoàn viên và lãnh đạo
đơn vị gương mẫu trước tập thể phòng, ban, đơn vị; tập thể Chi bộ, Đảng ủy
gương mẫu trước Đảng viên, quần chúng.
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4. Việc công bố, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
cho cán bộ, công chức, người lao động
- Căn cứ các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông
vận tải đã xây dựng các Hướng dẫn chỉ đạo cho cấp trưởng phòng, ban, đơn vị
trực thuộc phối hợp với tổ chức Đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức của đơn vị
phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ được giao. Gắn với Quy định những điều
Đảng viên không được làm, các quy định của Bộ Giao thông vận tải có liên quan
(Quy định về quy tắc, chuẩn mực, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc phải
làm và không được làm của cán bộ, công chức, người lao động ngành Giao
thông vận tải ), các phong trào thi đua trong ngành, thực trạng về tình hình đạo
đức của cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động tại đơn vị để cán bộ,
Đảng viên, công chức, người lao động đăng ký phấn đấu thực hiện, đồng thời
kết hợp với việc kiểm tra, đôn đốc của tổ chức cở sở Đảng, cơ quan, đoàn thể và
sự giám sát của nhân dân;
- Trên cơ sở gợi ý của Sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức lấy ý
kiến rộng rãi trong cán bộ, công chức, người lao động để xây dựng chuẩn mực
đạo đức sát với thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Triển khai, quán triệt cho cán
bộ, Đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị;
- Đối với cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động: Chấp hành và
thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước và nội
quy cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động là tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn
danh dự, lương tâm; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với
đồng nghiệp, Nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham
nhũng, lãng phí; thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc;
quyết tâm học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giao thông
vận tải.
5. Công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã
hội trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
- Tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể xây dựng nội dung tiếp tục học tập và làm
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình
hành động và kế hoạch hoạt động hàng năm, nhằm giải quyết các vấn đề về tư
tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động
trong đơn vị. Một số vấn đề bức xúc về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách
làm việc được tập trung xử lý, giải quyết, đem lại kết quả thiết thực, tạo niềm tin
trong nội bộ và xã hội.
- Với việc tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, các cấp ủy
Đảng chủ động kết hợp lồng ghép phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị
số 03-CT/TW và Chỉ thị số 1973 vào trong các buổi họp, thảo luận; tuyên truyền
các bài viết về Bác thông qua tài liệu Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo tỉnh
uỷ phát hành, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại cơ sở.
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6. Công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; về các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt ở
cơ quan, đơn vị; tỷ lệ tăng giảm số lượng tập thể, các nhân xuất sắc, tiêu biểu
của năm sau so với năm trước
Công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh được tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú
gắn liền với những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước, địa phương, ngày truyền thống của ngành và đơn vị như tổ
chức các Hội nghị; treo pa nô, khẩu hiệu; kể chuyện Bác Hồ trong các buổi sinh
hoạt, họp phòng, Chi bộ,…
- Các thông tin tuyên truyền đã giáo dục cán bộ, Đảng viên, công chức,
người lao động, đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
Sự chuyển biến được thể hiện rõ nét như: tinh thần tự giác ngày một cao hơn,
thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của bản
thân; tận tuỵ với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được
giao; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; đoàn kết thống nhất,
thương yêu giúp đỡ nhau, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao,…
Công tác thi đua khen thưởng các điển hình tiên tiến, tấm gương người
tốt, việc tốt ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong Đảng và trong ngành là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm
tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của
mỗi người, của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc và toàn ngành. Kết quả phấn
đấu, rèn luyện của tập thể, cán bộ, Đảng viên là một tiêu chí quan trọng để đánh
giá, xếp loại công chức, người lao động, Đảng viên theo định kỳ và xét thi đua
khen thưởng hàng năm;
- Sở chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổng kết phải đánh giá
được mức độ tiến bộ, chuyển biến so với thời điểm đăng ký rèn luyện, nêu được
những cá nhân, tập thể đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Đồng thời, phân
tích được nguyên nhân thành công cũng như hạn chế nhằm đưa ra phương
hướng khắc phục trong từng giai đoạn.
Tỷ lệ số lượng tập thể, các nhân xuất sắc, tiêu biểu của năm sau tăng cao
so với năm trước.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm.
- Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
theo tinh thần Chỉ thị số 1973 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo chuyển biến tích
cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức, người lao động
ngành giao thông vận tải. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
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Chí Minh, đã từng bước trở thành công việc thường xuyên ở các phòng, ban,
đơn vị trực thuộc, là giải pháp hữu hiệu ban đầu để đánh giá, khắc phục những
hạn chế, khuyết điểm trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo
đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của
lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn;
- Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 1973, vấn đề tiêu cực, tồn đọng, gây
bức xúc trong cơ quan, đơn vị đã được giải quyết dứt điểm, trực tiếp góp phần
vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;
- Việc chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực
đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phù
hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị và của ngành trong giai đoạn
hiện nay đã đạt được một số kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; ý
thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, Đảng viên, công chức,
người lao động nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Hạn chế và nguyên nhân.
a) Hạn chế:
- Việc lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt và tổ chức thực hiện các
chuẩn mực đạo đức ở một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa sát với yêu cầu
chức năng, nhiệm vụ cũng như tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị;
- Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên lĩnh vực tư tưởng,
đạo đức để tập trung giải quyết ở một số Chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn
có việc chưa cụ thể;
- Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình, điển hình về làm theo tấm gương
đạo đức Bác Hồ theo đặc điểm, đặc trưng của ngành chưa được nghiên cứu, đầu
tư, chỉ đạo thực hiện tốt;
- Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên
từ đó chưa thực sự phát huy tác dụng tốt.
b) Nguyên nhân:
- Một số cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động chưa nhận thức
đầy đủ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; vai trò
gương mẫu một số cán bộ, Đảng viên là lãnh đạo chưa thể hiện rõ nét nên hiệu
quả triển khai chưa cao;
- Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, tổng kết, báo cáo, đề
nghị biểu dương, khen thưởng chưa đầy đủ và kịp thời.
3. Bài học kinh nghiệm.
- Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên cùng với sự chủ động,
sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng là nhân tố quyết định việc thực
hiện Chỉ thị 1973; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
phải được thực hiện nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt thường
xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm một trong những
tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, xét thi đua,
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đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, đơn
vị;
- Chú trọng đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực
hiện, trước hết là sự gương mẫu, tự giác “Làm theo” của người đứng đầu cơ
quan, đơn vị. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức sát với yêu
cầu, nhiệm vụ của ngành; xác định các công việc trọng tâm, bức xúc để tập
trung chỉ đạo, giải quyết;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tốt vai trò của các tổ chức
đoàn thể nhằm đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền. Kịp thời phát hiện, biểu
dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc phát hiện những hạn
chế, tồn tại để kịp thời, chấn chỉnh, khắc phục.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 1973, phương hướng
trong thời gian tới là tập trung vào nội dung “Học tập phong cách quần chúng,
dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu
của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số
47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm, quy định của ngành, quy
định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.
- Cấp ủy các chi, Đảng bộ thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền
việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
vào các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị; coi trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu
dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để mọi người trong cơ quan,
đơn vị noi theo;
- Phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, Thủ trưởng đơn vị có
trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức của đơn vị
mình phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ cụ thể được giao;
- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở,
kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức ở đơn vị. Nội dung kiểm điểm việc
tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh là một trong những nội dung trọng tâm trong các kỳ hội họp định kỳ hằng
tháng của tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và đoàn thể;
- Từng cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động tự xây dựng kế
hoạch tu dưỡng cá nhân theo các chuẩn mực đạo đức đã được đơn vị xây dựng
và thông qua. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu
chí quan trọng để đánh giá cán bộ, Đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị;
- Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng
công tác. Cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động nghiêm túc chấp hành
quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; trong giờ làm việc phải đeo thẻ công
chức, người lao động; tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ làm việc và các
buổi trưa ngày làm việc theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh;
6

7

