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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   270  /BC-LĐLĐ Quảng Trị, ngày 26  tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm 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” 

 

  Thực hiện Hướng dẫn số 18/HD-TLĐ, ngày 12/03/2021 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU, ngày 02/03/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị     

05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05-CT/TW) về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Liên đoàn Lao 

động tỉnh Quảng Trị báo cáo như sau: 

  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế 

hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch 

số 22-KH/TU, ngày 31/8/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 

29-KH/TU, ngày 07/12/2016 về “Tổ chức học tập những nội dung cơ bản của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng 

Trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và hướng dẫn thực 

hiện các chuyên đề hàng năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã ban 

hành kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ ngày 25/11/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 

Công văn số 32/LĐLĐ hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW và các hướng dẫn thực hiện chuyên đề học tập qua hàng năm gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của BTV LĐLĐ 

LĐLĐ tỉnh, trong đó chú trọng việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chỉ thị 05-

CT/TW. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết 

kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cấp công đoàn; đồng thời phân 

công trách nhiệm đối với các đồng chí uỷ viên ban thường vụ, ban chấp hành phụ 

trách, theo dõi công đoàn các khối ngành, địa phương, cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện.  

Trên cơ sở hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng, hướng dẫn của Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh, hàng năm có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 100% CĐCS 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trên 60% CĐCS khu vực doanh 

nghiệp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần đấu tranh, 

ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

với những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện lao động sản xuất, học tập công 

tác ở của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ sở. Hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp 

công đoàn trong tỉnh đã tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền 

sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, 

sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để 

cán bộ, đoàn viên, CNVC,LĐ học học tập và làm theo  Hướng dẫn, 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 sau'', ''học đi đôi với 

làm''. Người đứng đầu tổ chức công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu xây 

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

Cán bộ, đoàn viên, CNVC,LĐ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế 

hoạch cụ thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác… 

2. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW 

2.1. Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Chỉ thị 05-CT/TW  

Ngay khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành (15/5/2016), Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ công đoàn chủ chốt, cán bộ 

chuyên trách công đoàn toàn tỉnh  Hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ 

chức nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập, làm theo hàng năm được tiến hành nghiêm 

túc, hiệu quả, thu hút cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia
1
.  

Hàng năm, thông qua hội nghị triển khai công tác đầu năm, Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh đã quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 

chủ đề học tập hàng năm đến với cán bộ chủ chốt công đoàn  Kết quả, từ năm 

2016 đến nay, các công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức trên 50 hội nghị có nội 

dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và thu hút hàng nghìn lượt cán bộ công đoàn 

tham gia. Cùng với việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề, LĐLĐ tỉnh đã tăng 

cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn cán bộ đoàn viên 

xây dựng kế hoạch học tập làm theo cho từng tập thể, cá nhân; đẩy mạnh thông tin 

tuyên truyền, nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cung cấp tài liệu tuyên 

truyền về tận cơ sở như: Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc 

                                                           

1
 LĐLĐ tỉnh tổ chức 01 HN quán triệt năm 2016 cho 68 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh. 14/14 Công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thưc hiện  Trên 94% CĐCS phối hợp tổ chức nghiên cứu, học 

tập Chỉ thị 05-CT/TW, trong đó có 100% cán bộ đoàn viên, CĐCS khối cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp được phối hợp tổ 

chức học tập Chỉ thị và chuyên đề hàng năm  
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của Bác, những mẩu chuyện, những lời dạy của Bác đối với giai cấp công nhân và 

tổ chức Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn học tập chuyên đề hàng năm… 

Việc quán triệt học tập chuyên đề hàng năm (2017, 2018, 2019, 2020) được 

các cấp công đoàn quán triệt triển khai sâu rộng đến đoàn viên CNVCLĐ
2
. Các 

chuyên đề học tập hàng năm đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; 

tích hợp vào trong nội dung, chương trình công tác, sinh hoạt thường kỳ của các 

cấp công đoàn  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trở thành nề nếp, nội dung cơ bản trong sinh hoạt công đoàn  Các CĐCS đã hướng 

dẫn, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng kế hoạch hành động của 

từng cá nhân, tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo 

Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá XI) gắn với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm 

thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung 

công việc đã đăng ký của các CĐCS và đoàn viên, người lao động trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để 

đánh giá, bình xét, phân loại CĐCS, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động 

cuối năm  

2.2. Việc tổ chức thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 05-CT/TW 

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 100% cán bộ công đoàn lựa chọn các nội dung đăng ký 

thực hiện một trong các nội dung như: “Cán bộ, công chức, viên chức nói không 

với tiêu cực”, “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; 

chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, 

gương mẫu thực hiện làm theo gương Bác; chú trọng cải tiến, đổi mới lề lối làm 

việc có tính khoa học, sâu sát cơ sở, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu 

quả nhiệm vụ công tác của tổ chức Công đoàn; đề cao trách nhiệm gương mẫu, tự 

giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp công đoàn trong học 

tập và làm theo Bác; tăng cường vai trò hướng dẫn hoạt động ở Công đoàn cơ sở 

(CĐCS)  Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn các cấp phải trực tiếp hướng dẫn hoạt 

động đối với các CĐCS, trực tiếp tuyên truyền phổ biến thông tin, kiến thức đến 

đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng quan tâm đến đoàn viên, công nhân lao động có 

hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp và tìm giải pháp để hỗ trợ đoàn viên, 

người lao động vượt lên khó khăn, phấn đấu trong công tác, lao động, sản xuất và 

thêm tin yêu, gắn bó với tổ chức Công đoàn  

2.3. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

                                                           
2 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 100% CĐCS các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước xây dựng kế 

hoạch hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ tổ chức thực hiện chuyên đề hàng năm  
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LĐLĐ tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng năm, chương trình làm việc toàn 

khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, nhiệm kỳ 2018-2023 và 

chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng nội dung thực hiện gắn với 

thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây 

dựng Đảng; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, Tổng 

LĐLĐ Việt Nam phát động. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh 

đã kịp thời ban hành Hướng dẫn chuyên đề thực hiện trong hệ thống Công đoàn 

trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể, phù hợp. Gắn việc học tập và làm 

theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Trung ương và nhiệm vụ chính trị 

của tổ chức Công đoàn  Việc xác định nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được các cấp công đoàn lựa chọn đảm 

bảo phù hợp với chuyên đề hàng năm và nhiệm vụ chính trị ở mỗi ngành, đơn vị.
3
  

Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương 

hướng dẫn, các CĐCS đã xây dựng nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát hợp, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị 

được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, tập trung vào việc thực 

hiện các quy định, quy chế đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, 

người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe ô tô và các tài sản công; 

nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của 

tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; tuân thủ kỷ cương hành 

chính, không làm việc riêng trong giờ làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; nâng cao chất lượng tham mưu 

nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ 

đoàn viên, nhất là đoàn viên là đảng viên, đoàn viên công tác trong các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, việc làm cụ thể, có sự 

nhận xét, theo dõi của BCH công đoàn, thủ trưởng đơn vị, cuối năm làm căn cứ 

mức độ hoàn thành để xếp loại đoàn viên và cán bộ công chức, viên chức.  
                                                           
3 Nổi bật như: Năm 2028, Công đoàn ngành Y tế chọn chủ đề "Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh", LĐLĐ huyện Hướng Hoá với chủ đề “Sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết 

lòng hết sức phục vụ nhân dân”,  Công đoàn Viên chức với chủ đề: "Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành 

- trách nhiệm – liêm chính – sáng tạo”, Công đoàn Giáo dục với chủ đề: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và 

sáng tạo”; nữ CNVCLĐ với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Cán bộ công chức, viên chức đã tập trung 

thực hiện Xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ công đoàn nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt, người đứng đầu, nâng cao đạo đức công vụ, hạn chế tiêu cực như sách nhiễu, vòi vĩnh, hối lộ... LĐLĐ huyện Hải Lăng, 

Cam Lộ với phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; CĐ 

ngành Công Thương với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Công đoàn cơ quan Huyện ủy Cam Lộ xây dựng 

chủ đề "Tận tâm với công việc - Tận tụy với nhân dân", CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh với phong trào nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề nghiệp của cán bộ công đoàn… 
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  Nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ được 

các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Thực hiện Nghị quyết 7c của Tổng Liên 

đoàn LĐVN về “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, LĐLĐ tỉnh 

tăng cường chỉ đạo đến từng CĐCS chủ động đàm phán, trao đổi, thương lượng 

với người sử dụng lao động đưa bữa ăn ca vào trong Thỏa ước lao động tập thể 

của doanh nghiệp với mức tối thiểu từ 15 000đ trở lên. Chương trình “Tết Sum 

vầy”, “Tháng Công nhân” hằng năm là việc làm thường xuyên mà các cấp công 

đoàn duy trì thực hiện. Thông qua chương trình, đã huy động được nhiều nguồn 

lực, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền các cấp để chăm lo tốt 

hơn cho đông đảo đoàn viên, người lao động (Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có 

11/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 121 CĐCS khu vực doanh nghiệp, Tết 

Nguyên đán Canh Tý - 2020 có 7/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 145 

CĐCS doanh nghiệp, Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 có 14/14 công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở và trên 200 CĐCS doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh 

nghiệp tổ chức Chương trình Tết sum vầy)  Thông qua đó các cấp công đoàn hỗ 

trợ 22.836 suất quà trị giá 10,225 tỷ đồng cho công nhân lao động bị tai nạn lao 

động, có hoàn cảnh khó khăn  Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được tiếp tục 

triển khai hiệu quả, từ năm 2018 đến nay LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng 150 nhà 

“Mái ấm Công đoàn” trị giá 5,8 tỷ đồng, xây dựng 3 Nhà công vụ cho cán bộ giáo 

viên vùng khó trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 5 “Góc bảo hộ lao động” 5 

doanh nghiệp trị giá 165 triệu đồng… Trong đợt bão, lụt lịch sử (năm 2020), các 

cấp công đoàn đã huy động nguồn lực để giúp đỡ đồng bào vùng lũ với nhiều việc 

làm ý nghĩa, hỗ trợ 29,1 tỷ đồng cho Nhân dân và CNVCLĐ bị thiệt hại (LĐLĐ 

tỉnh hỗ trợ 2,1 tỷ đồng, LĐLĐ cấp huyện, ngành: 10 tỷ đồng; CĐCS: 17 tỷ đồng)... 

 Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” trong CNVCLĐ được 

các cấp công đoàn tập trung phối hợp thực hiện đạt hiệu quả; các cấp công đoàn 

trong tỉnh đã nỗ lực đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” đi vào cuộc sống, học tập, công tác, lao động sản xuất; vận động 

CNVCLĐ thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội; thực hiện các quy định về quy chế văn hóa công sở và văn hóa 

ứng xử của các cơ quan hành chính; Công tác chăm lo đời sống tinh thần gắn với 

các hoạt động văn hóa thể thao với nhiều cách làm phong phú, thiết thực, tạo sân 

chơi lành mạnh, bổ ích cho CNVCLĐ như: tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, 

cầu lông CNVCLĐ; thi tìm hiểu chế độ chính sách pháp luật, thi rung chuông 

vàng, liên hoan tiếng hát CNLĐ... thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên và 

người lao động... 
4
 

                                                           
4
 Trong 10 năm, các CĐCS đã tổ chức được hàng ngàn hoạt động VHVN, TDTT, cấp huyện, ngành trở lên đã tổ 

chức được 350 hoạt động VHVN, TDTT, hội thao    Đến nay có 994/1038 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 
văn hóa (chiếm tỷ lệ 95,7%).  
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2.4. Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

được quan tâm triển khai, thường xuyên gắn công tác tuyên truyền với các sự kiện 

quan trọng của đất nước, tổ chức Công đoàn và việc thực hiện chủ đề công tác 

hàng năm của BTV LĐLĐ tỉnh. 

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động 

đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như 

phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung 

thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hoá”....Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức lồng ghép 

gắn với nội dung giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vĩ đại, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia như hoạt động: “Tháng 

Công nhân”, chương trình “Tết sum vầy”, các hoạt động văn hoá, thể thao, hội thi, 

hội diễn…chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, nổi 

bật như: Dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội 

Công đoàn các cấp, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 90 năm ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam... Nhờ vậy, nhận thức về chính trị, tư tưởng 

của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực 

trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 

đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị được giao. Cán bộ công đoàn ở nhiều đơn vị đã thể hiện rõ vai trò của 

mình trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong 

đơn vị, doanh nghiệp; thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin trong đoàn 

viên, CNVCLĐ. 

Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chú 

trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tuyên truyền sâu rộng 

kết quả, các gương điển hình tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo 

trong tổ chức, thực hiện phong trào để các tập thể, cá nhân học tập và làm theo. 

Nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành 

vi như: Bảo vệ môi trường, cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; xây dựng các mô 

hình nhân đạo từ thiện, Hiến máu tình nguyện, cây dựng Quỹ mái ấm công đoàn, 

Quỹ tiết kiệm xoay vòng cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà mái ấm 

công đoàn, tham gia chiến dịch phòng chống dịch covid19, khắc phục hậu quả lũ 

lụt; mô hình “Nuôi heo đất – Trao yêu thương”    Các hoạt động cụ thể, thiết thực 

đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của 

nhiều cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống   
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Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 – 

CT/TW được các cấp công đoàn chú trọng, gắn với các hoạt động công đoàn và 

nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó đã tập trung đánh giá những mặt làm được và 

những hạn chế, những kiến nghị, đề xuất, đồng thời biểu dương những tập thể, cá 

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

Minh và xác định những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Quá trình kiểm tra, 

đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện chỉ thị, LĐLĐ tỉnh đã gắn với việc 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; quá trình kiểm tra 

lồng ghép trong các buổi giao ban định kỳ, các buổi làm việc giữa lãnh đạo LĐLĐ 

tỉnh với các cấp công đoàn trực thuộc, các cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của tổ 

chức công đoàn.
5
  

Việc tổ chức hội nghị sơ kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, biểu 

dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác 

luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm thực hiện. Việc đánh giá thực 

hiện Chỉ thị là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sơ kết 6 tháng, 

tổng kết năm trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Công đoàn 

Quảng Trị.
6
 Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc 

chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tuyên truyền sâu 

rộng kết quả, các gương điển hình tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng 

tạo trong tổ chức, thực hiện phong trào để các tập thể, cá nhân học tập và làm 

theo. Phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác” 

đã phát huy hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, qua 05 năm triển khai, có nhiều 

đề tài, sáng kiến được áp dụng trong công tác, sản xuất kinh doanh làm lợi hàng tỷ 

đồng; có 18 tập thể và 53 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng bằng khen; có 365 tập thể và 678 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng 

khen và 32 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.  

3. Đánh giá chung 

Sau 05 năm 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” trong tổ 

chức Công đoàn đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, 

đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng ngày 

càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

                                                           
5 05 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã lồng ghép kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị đối với các cấp công đoàn trực thuộc trên 20 lượt. Qua 

các đợt kiểm tra, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, động viên cơ sở nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và làm 

theo tấm gương của Bác.  

6 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; có 05 tập thể và 04 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen và 

công đoàn cấp trên cơ sở trong tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
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Nhiều mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu 

dương, chia sẻ và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.  

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị bằng các hình thức sinh 

động, gắn với nội dung chuyên đề toàn khoá và hằng năm của tổ chức công đoàn 

đến cán bộ, đoàn viên, lao động phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Ban chấp hành, 

ban thường vụ ở các cấp công đoàn đã chủ động trong việc đổi mới nội dung và hình 

thức hoạt động công đoàn và có hiệu quả; việc xây dựng chương trình, kế hoạch 

công tác, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đánh giá, sơ kết tổng kết, biểu dương khen 

thưởng và rút ra những bài học kinh nghiệm được các cấp công đoàn triển khai 

nghiêm túc. Nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, 

cán bộ chuyên trách công đoàn, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải tiến 

lề lối làm việc, phương pháp điều hành và tổ chức thực hiện, nghiên cứu các đề tài 

khoa học và vận dụng có hiệu quả vào phục vụ công tác. 

Thông qua việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề hàng năm, các CĐCS 

đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường công tác tư tưởng chính trị và tạo 

không khí dân chủ trong sinh hoạt; cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức ngày 

càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, 

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

cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp công đoàn, 

đoàn viên, CNVCLĐ  Từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn, 

đoàn viên, CNVCLĐ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực 

tiễn phong trào. Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều cá nhân đã tự phấn đấu, tu 

dưỡng, rèn luyện, học tập, vươn lên trong công tác, đạt được những thành tích cao 

trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm giữ vững khối đoàn kết nhất trí, thống nhất trong tổ chức và cơ quan, 

đơn vị. Hoạt động của các cấp công đoàn luôn tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy 

đảng, cán bộ các cấp công đoàn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao 

tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt công đoàn để giúp nhau tiến bộ, 

đẩy lùi tư tưởng cục bộ bè phái, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

4. Những hạn chế, nguyên nhân 

- Việc xây dựng kế hoạch, các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tập thể, cá nhân chưa sát với thực tế, 

nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức thực hiện ở một số nơi còn thiếu thường xuyên, 

thiếu kịp thời, số lượng nội dung công việc chưa cụ thể. Việc đăng ký làm theo 

của một số cá nhân vẫn còn chưa sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Việc triển khai thực hiện tại các CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà 

nước còn gặp nhiều khó khăn  Việc tổ chức cho CNLĐ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lựa chọn các chủ đề gắn với nhiệm vụ 
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trọng tâm, những bức xúc nổi cộm của đơn vị mình còn thiếu chủ động, chưa sát 

đúng với tình hình thực tế. 

- Vẫn còn một số cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức chưa đầy đủ về 

sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI và XII; 

chưa thấy được việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu 

dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt; là một nội dung quan trọng của công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu  

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các 

cấp công đoàn đôi khi còn thiếu sự thường xuyên; thông tin báo cáo của các đơn 

vị còn thiếu kịp thời. 

5. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 

15/05/2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

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

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Bám sát các nội dung hướng dẫn của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị về thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW và chủ đề học tập và làm theo qua hàng năm bằng các hình thức phù hợp, 

hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao nhận thức, tự giác làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa 

thiết thực lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trong các cấp công đoàn; tiếp 

tục triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề các năm trước 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 hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh 

Quảng Trị.  

- Thực hiện đổi mới hình thức học tập, nghiên cứu chuyên đề về tư tưởng 

Hồ Chí Minh, tuyên truyền rộng rãi trong CNVCLĐ về những giá trị đạo đức của 

Bác; tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương của 

Người gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị, doanh 

nghiệp. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong từng đơn vị để bàn biện 

pháp khắc phục, tạo chuyển biến, giải quyết dứt điểm trong thời hạn nhất định. 
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- Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tổ chức cho đoàn viên, người lao động đăng 

ký, cam kết cá nhân hàng năm và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cam kết 

trong sinh hoạt CĐCS định kỳ. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế 

và chế độ trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, 

tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào trong tiêu chí đánh giá xếp loại 

CĐCS, cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị 

trọng đại của quê hương, của tổ chức Công đoàn  Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 - 

CT/TW với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và các 

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đang được triển khai thực 

hiện trong các cấp công đoàn. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tổ chức tổng kết, biểu dương các điển hình 

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

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn 

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

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

góp phần xây dựng Đảng, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, 

những tấm gương điển hình trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời biểu 

dương, tôn vinh  Phát huy vai trò của cán bộ công đoàn trong việc trực tiếp thực 

hiện và làm nòng cốt cho hoạt động tuyên truyền. Sử dụng có hiệu quả các 

phương tiện truyền thông, nhất là mạng xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng các 

kênh truyền thông của Công đoàn Quảng Trị để tiếp tục cung cấp thông tin, tài 

liệu hướng dẫn hoạt động trong các cấp công đoàn  

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm 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 của LĐLĐ tỉnh./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TLĐ (b/c); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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