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BÁO CÁO 
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 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” 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 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” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa 

báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 như sau:  

I. VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 

05/9/2016 và một số văn bản chỉ đạo khác để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 

trong toàn Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Đặc biệt, tại các buổi lễ kỷ 

niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh, 87 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2017), tỉnh đã phát động toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân 

dân trong tỉnh tiếp tục học tập và 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 hóa” 

trong nội bộ.  

Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hơn 20 kế hoạch 

và các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban 

Tổ chức Trung ương (chi tiết tại Phụ lục 01). 

Việc sơ kết Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc 

hàng năm và theo định kỳ (sơ kết 01 năm vào năm 2017, sơ kết 02 vào năm 

2018, sơ kết 04 năm vào năm 2020). Trong đó, năm 2017 và 2020 tiến hành 

thực hiện báo cáo sơ kết từ tỉnh đến cơ sở. Riêng năm 2018, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết. Sau Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã ban 

hành Kết luận số 90-KL/TU, ngày 30/10/2018 chỉ đạo các đơn vị địa phương 

khắc phục những hạn chế trong triển khai Chỉ thị 05.  
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Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện Chỉ thị 05 (Phụ lục 01). 

Để cụ thể hóa về mặt Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản 

triển khai Chỉ thị 05 (Phụ lục 01, Phụ lục 02). 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện cụ thể, trong đó xác định 

những vấn đề trọng tâm, chủ yếu, cần làm ngay, đặc biệt là tập trung chỉ đạo giải 

quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. 

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 

1. Về kết quả học tập, quán triệt; viết đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 và 

các chuyên đề hàng năm (Phụ lục 03). 

Ngày 09/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt 

Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Sau hội nghị, các cơ quan, 

địa phương, đơn vị đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ và nhân 

dân trong tỉnh. Tính chung, toàn tỉnh đã tổ chức 333 hội nghị quán triệt Chỉ thị 

05 với 29.057 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự.  

Về học tập các chuyên đề hằng năm, năm 2016 và 2017, cấp tỉnh tiến 

hành theo hình thức hội nghị trực tiếp; từ năm 2018 trở đi bắt đầu mở điểm cầu 

cấp tỉnh kết nối với Trung ương, năm 2019 và 2020, tổ chức điểm cầu đến 

11/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Sau Hội nghị trực tuyến, cấp ủy đảng ở cơ 

sở trong tỉnh đều mở các lớp học tập cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Trong 05 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 2.195 lớp với 204.968 lượt cán bộ, đảng 

viên và quần chúng học tập theo 05 Chuyên đề (trong đó có 36 lớp theo hình 

thức trực tuyến với 8.351 cán bộ, đảng viên tham dự). 

Nhìn chung, việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được các cấp ủy 

đảng chỉ đạo chặt chẽ. Nội dung chuẩn bị có trọng tâm, phù hợp với từng đối 

tượng, có dẫn chứng cụ thể, giảng bài bằng giáo án điện tử ngày càng nhiều. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm 

túc; thời gian học cơ bản theo đúng tiến độ chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thông qua 

việc học tập chuyên đề hàng năm đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân, từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm 

trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong 

công tác; quần chúng nhân dân, nhất là đội ngũ quần chúng cốt cán có thêm 
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động lực tích cực phấn đấu, lao động sản xuất, góp phần xây dựng, quê hương 

đất nước. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng. Riêng cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện việc 

đăng ký theo năm học.  

Từ năm 2017, việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được lồng ghép vào bản đăng ký thi 

đua hằng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Đa số bản đăng 

ký viết nghiêm túc, nội dung cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; 

ngoài đăng ký những nội dung theo gợi ý, một số cán bộ, đảng viên tự nhận 

thấy mình còn hạn chế trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách của Bác đã đăng ký, đề ra phương hướng và những biện pháp cụ 

thể để rèn luyện, phấn đấu trong thời gian đến.  

Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền đã xây dựng kế hoạch 

hành động của người đứng đầu với các nội dung cụ thể, gắn với chức trách, 

nhiệm vụ được giao. Cuối năm, người đứng đầu báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch của mình cho cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Việc đưa nội dung 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 XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, 

phong trào thi đua yêu nước (Phụ lục 04) 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị địa 

phương đã cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 05 

và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đưa việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội 

dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị 

quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. UBND tỉnh đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 

gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 

nội dung, tiêu chí để chấm điểm của các Khối thi đua (theo Quyết định số 

920/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh).  
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Hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 

số 05 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, 

đơn vị như phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào 

“Đoàn kết sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc 

tế”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế 

giỏi”, “Mái ấm công đoàn”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc”, “Đồng hành với phụ nữ nghèo”, “Tuổi trẻ Khánh Hòa học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát 

huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Công 

an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng 

phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...  

Các cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo cấp ủy, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc 

đảng ủy cơ sở trong các kỳ sinh hoạt chi bộ quan tâm việc kiểm điểm, đánh giá 

tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Tùy đặc điểm từng địa phương, đơn vị, các chi bộ lựa chọn nội dung, hình 

thức phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức cho đảng viên, quần chúng kể 

chuyện về tấm gương, bài học đạo đức của Bác, liên hệ với nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị và của cá nhân đảng viên. Từ đó, chi bộ tổ chức thảo luận, chỉ ra 

những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt của cá nhân 

và tập thể để có biện pháp nhắc nhở, điều chỉnh, sửa chữa hạn chế khuyết điểm 

kịp thời. Qua các đợt sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh đã tăng cường công tác phê bình và tự phê bình; giáo dục đảng viên 

giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các biểu 

hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong cuốn Bản tin nội bộ 

hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có mục học tập làm làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ, đảng bộ đều đưa nội dung này 

vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng.   

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng, 

hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; thực hiện tốt 

Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 22/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

hiện nay. 
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3. Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong 

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

quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân 

dân quan tâm (Phụ lục 04) 

Thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nội dung cần tập trung thực hiện, đó là đổi 

mới phong cách làm việc của đội ngũ lãnh đạo các cấp theo phong cách làm 

việc của Bác; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi 

cộm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận cao 

trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cụ thể: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống 

nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển 

khai các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, có ảnh hưởng lớn đến đời sống 

người dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 

16/01/2017 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng trong toàn Đảng bộ; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 về đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng 

điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị 

số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức 

tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt Chỉ thị 20). 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1027-CV/TU, 

ngày 31/3/2017 về gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Theo đó, hằng năm, trong 

công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều yêu cầu cấp 

ủy các cấp, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành rà soát vấn đề còn hạn chế, 

tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết dứt điểm, trong đó tập trung 

các vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách trên một số lĩnh vực 

như: đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, quản lý và sử dụng đất 

đai; giải tỏa, bồi thường, tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; việc quản lý tài nguyên, môi trường và khoáng sản; quản lý đầu tư, xây 

dựng cơ bản; quản lý đô thị, các dự án lớn, trọng điểm; những vấn đề cử tri 

quan tâm…  

Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc với phương châm “Tỉnh sát xã, 

huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

xây dựng kế hoạch đi cơ sở làm việc để nắm bắt tình hình của địa phương, 

đơn vị, trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo, giải quyết khó khăn, bức xúc, tồn tại. 

Trong 02 năm 2017 và 2018, thiên tai, lũ lụt liên tiếp xảy ra, Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy trực tiếp đi cơ sở nắm bắt tình hình và chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, giúp đỡ Nhân dân nhanh chóng ổn 

định đời sống. 

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực 

hiện Chỉ thị 05 gắn với 02 nhiệm vụ chính trị lớn là tổ chức thành công đại hội 

Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến 

tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng chống dịch 

Covid-19, cụ thể: 

Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 được tổ chức thành công rất tốt đẹp, toàn diện trên nhiều mặt: 

các văn kiện của Đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Dự thảo Báo 

cáo chính trị của tỉnh được chuẩn bị từ rất sớm (tháng 5/2019), hội tụ trí tuệ, 

tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân; đánh giá trung thực, khách quan, khoa học, toàn diện tình 

hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác nhân sự của Đại hội được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ, khoa học, khách quan theo 

đúng các quy định của Trung ương. Công tác tổ chức, phục vụ, công tác 

tuyên truyền Đại hội… được chuẩn bị chu đáo. Sau Đại hội, Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo ngay việc xây dựng Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm nhanh chóng đưa tinh thần, khát vọng của 

Đại hội đi vào cuộc sống. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Khánh Hòa 

là địa phương đầu tiên phát hiện công dân Việt Nam mắc bệnh, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân 

trong tỉnh quyết liệt tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; thường 

xuyên động viên, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhờ 

đó, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt (tỉnh có 02 trường hợp 

dương tính với Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng đã được chữa khỏi, 80 

trường hợp dương tính với Covid-19 cách ly sau khi nhập cảnh đã khỏi bệnh; 

06 trường hợp dương tính với Covid-19 cách ly sau khi nhập cảnh đang được 

điều trị).  

Công tác đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được Thường 

trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đều đặn, thông qua đó đã chỉ đạo các cơ 

quan giải quyết nhanh chóng các kiến nghị của doanh nghiệp, đảm báo đúng 

quy định, rõ ràng, công khai, minh bạch. 
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Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập 

trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mà nhân dân, báo chí phản ánh; 

góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với các vấn đề nổi cộm cụ thể, tùy theo tính 

chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung 

giải quyết1. Đồng thời, kiên quyết thay thế người đứng đầu, điều chuyển công 

tác đối với lãnh đạo các sở, ngành có ba năm liên tục xếp loại trung bình về cải 

cách hành chính (CCHC) (năm 2017 có 2 đơn vị là Sở Ngoại vụ và Ban Dân 

tộc tỉnh). Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-Ctr/TU, ngày 

31/3/2017 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Thông báo số 680-

TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 về xử lý những sai phạm của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã nghiêm túc kiểm điểm những sai phạm, khuyết điểm; 

đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng 

kế hoạch, thành lập tổ công tác để khắc phục các khuyết điểm theo kết luận của 

Trung ương. Trong đó, đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế 

làm việc2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 04 Đoàn giám sát, tiến hành giám 

sát việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình, giám sát việc thực hiện khắc phục những nội dung trong Thông báo 

kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương đối với 06 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Kiểm điểm, xử lý 11 lãnh đạo 

sở, ngành của tỉnh bằng hình thức từ phê bình đến cảnh cáo. Chỉ đạo Đảng ủy 

Khối Các cơ quan tỉnh kiểm điểm, xử lý một số tổ chức đảng, đảng viên có liên 

quan đến các sai phạm theo Thông báo số 680-TB/UBKTTW. Việc nghiêm 

khắc xử lý những sai phạm trên đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy; tạo khí 

                                        
1 Chỉ thị số 10-CT/TU,  ngày 18/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai 

thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; Chỉ thị số 22 -CT/TU, ngày 03/10/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý 

đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 14/7/2020 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050... 

2 Quy chế số 07-QC/TU, ngày 23/3/2020 về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa 

XVII (Nhiệm kỳ 2015-2020); Quyết định số 1234-QĐ/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành 

Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; Quy định số 16-

Qđi/TU, ngày 31/3/2020 về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung thuộc lĩnh vực quy hoạch đầu tư. 
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thế mới để tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 

tỉnh trong thời gian tới.  

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công 

tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trong tỉnh có chuyển biến tích cực. Từ 

năm 2016 đến 2020 có 10 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở, 12 chi bộ trực thuộc 

đảng bộ cơ sở và 277 đảng viên vi phạm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy 

đảng quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức đảng, đảng viên “Không 

hoàn thành nhiệm vụ”, vi phạm các biểu hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục yếu kém đã được chỉ 

ra trong quá trình tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm 

trước. Kết quả đánh giá chất lượng hằng năm, hầu hết các tổ chức đảng, đảng 

viên không có biểu hiện tái vi phạm, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 

sau đều từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh: tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt 

động của HĐND tỉnh, nhất là công tác giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn 

tại các kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã chất vấn các sở, ngành về một số 

vấn đề như: công tác thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, nhất là địa bàn 

thành phố Nha Trang; đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án; quản lý xây dựng; 

quản lý tài nguyên khoáng sản; phát triển du lịch; giáo dục - đào tạo; quy 

hoạch nuôi trồng thủy sản; chế độ chính sách hỗ trợ về nông nghiệp và vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông các 

tuyến đường nội thành, nội thị... Nhìn chung, hoạt động chất vấn, trả lời chất 

vấn tại các kỳ họp phù hợp từng nội dung, thời điểm và đạt được nhiều kết 

quả. Trên cơ sở thảo luận, phân tích, đánh giá các báo cáo, đề án, tờ trình và 

qua thực tế hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... đại 

biểu HĐND tỉnh đã chất vấn thẳng thắn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị về các vấn đề lớn, có tính bức xúc mà đông đảo 

nhân dân và đại biểu quan tâm... 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh: chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Công văn số 

4679/UBND-TH, ngày 25/5/2017 về việc giải quyết dứt điểm một số vấn đề 

trong năm 2017; Công văn số 9316/UBND-TH, ngày 11/9/2018 về việc giải 

quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc trong nhân dân và các nội dung đột phá 

trên các lĩnh lực kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo các địa phương, 

đơn vị, các sở, ban ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh 

vực như: cải cách hành chính; nâng cao chỉ số cạnh tranh; quản lý trật tự đô 

thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các 

khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất... Nhờ những biện pháp quyết liệt trong 
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cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện, chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa không ngừng tăng qua 

các năm3. Năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề do đại dịch Covid-19 gây 

ra nhưng toàn tỉnh vẫn thu hút được 22 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng 

vốn đăng ký là 7.516,758 tỷ đồng (năm 2019 thu hút 13 dự án với tổng vốn 

đăng ký 4.717,3 tỷ đồng). 

UBND tỉnh đã tập trung khắc phục những sai phạm trong quản lý trật tự 

đô thị, trật tự xây dựng, quản lý nhà nước về đất đai theo Thông báo số 680-

TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

Trước tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-

CT/TU, ngày 18/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt 

động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, 

đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), toàn tỉnh đã giảm 13 đầu mối 

thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thu gọn 27 đầu mối khu vực sự nghiệp 

công lập, đảm bảo hệ thống tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu quả.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: tập trung 

đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; giám sát việc trả lời và giải 

quyết các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND. Mặt trận và các tổ chức 

chính trị- xã hội các cấp đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) vào các phong trào hành động của đơn vị mình. Qua 05 

năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã 

triển khai hơn 930 cuộc giám sát và hơn 250 cuộc phản biện xã hội, tổ chức 

147 hội nghị thảo luận, góp ý tập trung vào các vấn đề liên quan đến lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người dân hoặc những bức xúc đang được dư luận 

quan tâm như: giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 

công, việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tình 

trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; việc lấy ý kiến nhân dân 

trong triển khai thực hiện các dự án; hỗ trợ Covid-19... Riêng năm 2020, Mặt 

trận các cấp đã thành lập 41 đoàn giám sát thực hiện phòng, chống dịch, 50 

đoàn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã tiếp 880 lượt 

                                        
3 Vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Khánh Hòa: năm 2016 xếp thứ 24/63; năm 2017 xếp thứ 23/63; năm 2018 xếp 

thứ 17/63, năm 2019 xếp 29/63. 
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công dân; tiếp nhận 926 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đã chuyển các 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết 509 vụ. 

Việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám 

sát đầu tư của cộng đồng, đã thực hiện trên 3.400 cuộc giám sát, tập trung vào 

quy trình, quy định về công khai các thông tin quy hoạch các dự án, chính sách 

đền bù, giải tỏa, tái định cư; các chủ trương vay vốn, bình xét ở khu dân cư; xây 

dựng các công trình phúc lợi công cộng và các quỹ đóng góp của cộng đồng... 

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy: tiếp tục nâng cao chất 

lượng công tác tham mưu, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây 

dựng Đảng. Thời gian qua, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy đã chủ động, 

sáng tạo, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ 

đạo đối với các lĩnh vực còn khó khăn, tồn tại. Đồng thời, tăng cường hơn 

trong việc giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định, tham 

mưu, đề xuất đối với các nội dung liên quan do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thị, thành ủy trình Thường 

trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là công 

tác tham mưu các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 kịp thời, chất lượng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của 

Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực các tiểu ban của của Đại 

hội, chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đại hội. 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: chủ động 

rà soát, gợi ý, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong 

nhân dân của địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo với yêu cầu tạo thành phong trào thi đua, thực hiện đổi 

mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân 

trong giải quyết công việc; trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với 

nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi 

đôi với làm”. Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức tiếp dân định kỳ 

với tổng số 111 ngày/32 lượt công dân/32 vụ việc. Bí thư đảng ủy các xã, 

phường, thị trấn đã tiếp định kỳ 3577 ngày/100 lượt công dân/100 vụ việc. Qua 

tiếp dân, các đồng chí bí thư cấp ủy đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị, 

tâm tư và nguyện vọng của dân, tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật 

cho người dân hiểu; chỉ đạo giải quyết những nội dung khiếu kiện bức xúc của 

người dân theo đúng quy định. 

4. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân 

chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 
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Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 20, UBND tỉnh, các 

huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và hầu hết cấp ủy cơ sở, 

UBND các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Qua hơn 02 năm 

triển khai thực hiện, việc thực hiện Chỉ thị 20 đã đạt một số kết quả quan trọng: 

Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy: 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hàng 

năm đều đi cơ sở, trực tiếp làm việc với ban thường vụ cấp ủy các địa phương, 

các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành của tỉnh để nắm bắt tình hình, chỉ đạo 

tháo gỡ những vướng mắc khó khăn nhằm tạo điều kiện cho từng địa phương, 

cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh 

tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.  

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ 

trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, 

phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ 

chức chính trị - xã hội. Triển khai Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 

của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 

đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy đã bố trí thời gian tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân 

theo đúng quy định. Từ khi thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW đến tháng 

02/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp dân định kỳ 09 ngày/30 công dân/40 

vụ việc (gồm 03 vụ việc công tác cán bộ của cấp ủy, 03 vụ việc về chính sách 

cán bộ, 31 vụ việc về công tác quản lý hành chính, 03 vụ việc về tư pháp). 

Trước những tác động nặng nề do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình 

hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo 

UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động xúc 

tiến, thu hút đầu tư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng 

thời, luôn quan tâm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các 

chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia 

đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh 

Covid-19. Tỉnh đã dành 100 tỷ đồng để đăng ký mua vắc xin phòng Covid-19 

cho người dân trong tỉnh. 

UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, chấn chỉnh lề 

lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách 

hành chính được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề ra và đạt hiệu quả cao. Tháng 8/2018, 

Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa chính thức 

được thành lập. Tính đến nay, toàn tỉnh có 140 thủ tục hành chính tiếp nhận và 
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giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 được triển khai; đã bãi bỏ 604 thủ tục hành 

chính. Qua đó, giúp giảm thời gian, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, một số mô 

hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính đã được triển khai, mang lại 

hiệu quả thiết thực, được nhân dân đánh giá cao.   

Công tác chăm lo đời sống của Nhân dân luôn được các cấp ủy, chính 

quyền quan tâm giải quyết ngày một hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 

qua các năm: năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9,68%, đến cuối năm 2020, 

giảm còn 2,09%. Khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo cơ 

bản đã tiếp cận và sử dụng các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu, cải thiện đời sống 

và nâng cao thu nhập. Mặt khác, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa 

phương, đơn vị đã chỉ đạo xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống 

chính trị các cấp đã cùng chung tay chăm lo cho nhân dân. Với các phong trào 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nối 

vòng tay lớn”..., toàn tỉnh đã vận động quà, tiền với giá trị trên 116 tỷ đồng, hỗ 

trợ xây mới 1.300 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2.500 nhà đại đoàn kết cho hộ 

nghèo; hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ quà Tết, 

học sinh nghèo hiếu học, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, công nhân khó 

khăn, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí, giải quyết việc làm, mua sắm phương 

tiện sản xuất, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc... 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã 

đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào các 

phong trào hành động cách mạng của đơn vị mình. Năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ 

trợ xây mới 105 căn nhà trị giá trên 05 tỷ đồng, sửa chữa 20 căn nhà trị giá 333 

triệu đồng trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, neo đơn. 

Trước tình hình dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã không quản ngại khó 

khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy tinh 

thần đoàn kết, chung tay phòng chống dịch bệnh. Toàn tỉnh đã vận động hơn 

44,5 tỷ đồng, trong đó các tổ chức tôn giáo ủng hộ trên 854 triệu đồng và nhiều 

hiện vật, trang thiết bị y tế phòng dịch. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp 

thời phân bổ, hỗ trợ các đơn vị trực tiếp phòng dịch, hỗ trợ 2.116 người bán vé 

số, 1.000 hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều 

mô hình, cách làm sáng tạo như: ATM gạo tại thành phố Nha Trang, huyện 

Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh, “Siêu thị 0 đồng”, “San sẻ yêu thương, chung 

tay vượt qua đại dịch”... Trước những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra đối với 

các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã 
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vận động ủng hộ hơn 5,6 tỷ đồng; ngoài ra nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn 

vị, địa phương trong tỉnh đã chung tay ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ hàng chục tỷ 

đồng và vật phẩm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.  

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: 

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy, 

chính quyền các cấp tăng cường, tập trung vào vấn đề công khai, dân chủ trong 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kịp thời tổ chức sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nhân rộng các mô hình, 

điển hình có hiệu quả để tuyên truyền, học tập kinh nghiệm. Thực hiện quy chế 

dân chủ ở các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách hành chính và công 

tác dân vận của chính quyền được nâng cao, theo hướng gần dân, sát dân, đáp 

ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.  

Các địa phương đã tăng cường gặp mặt, đối thoại, giải quyết kịp thời, thỏa 

đáng các vấn đề liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư; chấn chỉnh công tác 

quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường... 

Một số đơn vị, địa phương đã chủ động phân công đảng viên phụ trách hộ, 

nhóm hộ gia đình; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc 

của người dân, vận động, tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước cho nhân dân hiểu, đồng thuận (Thị ủy Ninh Hòa, Đảng 

ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh...). Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường 

gặp gỡ, tiếp xúc với người đứng đầu các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 

nước; trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho đảng viên sinh hoạt đảng tại các doanh 

nghiệp… Nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố đã linh hoạt trong sắp xếp thời gian 

sinh hoạt định kỳ nhằm tạo điều kiện cho đảng viên làm tại các doanh nghiệp 

tư nhân, đảng viên làm ăn xa có điều kiện sinh hoạt Đảng theo quy định của 

Trung ương. 

Các địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc quan tâm chăm lo 

phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục… cho nhân dân; tập trung 

khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. 

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 

với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đấu 

tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội; phong trào xây dựng 

nông thôn mới có kết quả tích cực, tính đến tháng 3/2021, toàn tỉnh có 56/92 

xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng, đến 
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nay, toàn tỉnh có 139/139 đơn vị cấp xã, 583/971 khu dân cư đăng ký xây dựng 

trên 200 mô hình, trong đó có trên 30 mô hình đạt hiệu quả cao. Hàng năm, có 

85% khu dân cư được công nhận văn hóa, 96% gia đình được công nhận gia 

đình văn hóa. 

5. Kết quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh  

- Các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 bằng nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm của tổ chức mình như: tuyên 

truyền trực quan và thông tin cổ động bằng panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ 

phướn, bảng điện tử... tại một số khu vực công cộng, các trụ sở, cơ quan, đơn 

vị. Tuyên truyền miệng qua các buổi báo cáo thời sự, trong các bài giảng chính 

trị, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt của chi đoàn, chi hội của đoàn thể, 

sinh hoạt khu dân cư...; tuyên truyền thông qua các hội thi, hội diễn, các phong 

trào văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin 

đại chúng, qua các buổi chiếu phim, tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên 

cổng - trang thông tin điện tử và trên mạng xã hội. Đến nay, từ tỉnh đến cơ sở 

đều thiết lập mạng xã hội tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nắm bắt và 

điều tra dư luận xã hội. Hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, ngoài các hình 

thức tuyên truyền trên, còn tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Kinh và Raglay trên 

hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở; tuyên truyền miệng thông qua các già 

làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều báo cáo viên của 

huyện sử dụng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền cho bà con.  

 Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức”. 

Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, 

phong cách của cán bộ, công chức, đồng thời tìm ra một số giải pháp để triển 

khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn tỉnh. Sau Hội thảo, 

Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2160-CV/TU, ngày 06/9/2018 chỉ 

đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa 

phương gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị mình, nhất là việc thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, 

tác phong công tác của cán bộ, công chức; xác định những nội dung đột phá 

trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, 

bức xúc trong nhân dân.   

Năm 2019, toàn tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất 

của Người (02/9/1969 - 02/9/2019). Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham 

mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giao lưu, tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm 
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thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng thời, tổ chức Tọa đàm 

“Bác Hồ với công tác tuyên giáo” trong ngành tuyên giáo; Ngành Công an tổ 

chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm” và phát động phong trào thi 

đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Tỉnh đoàn tổ chức đợt thi đua “Tuổi trẻ Khánh Hòa nhớ lời Di chúc theo chân 

Bác”; các ban đảng cấp tỉnh, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thi, 

thuyết trình tìm hiểu về Di chúc của Bác và kết quả 50 năm thực hiện Di 

chúc... Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị của Di chúc, những 

thành tựu to lớn sau 50 năm thực hiện Di chúc; cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân 

và toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Bác trong 

giai đoạn cách mạng mới. 

Năm 2020, toàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào tuyên truyền đại hội 

đảng các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với công tác tuyên 

truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai 

sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); các phong trào thi đua yêu nước và 

tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt, trong dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái bản sách “Bác Hồ trong 

lòng dân Khánh Hòa”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Cam Ranh tổ chức 

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Cam Ranh; Thị ủy 

Ninh Hòa tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở 

phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa), tổ chức chương trình văn nghệ “Lời ca 

dâng Bác”; Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với 

Bác Hồ”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Sáng tác video ca ngợi Chủ tịch Hồ 

Chí Minh”; Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ 

đề “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”; các ban đảng, các 

địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thi, thuyết trình tìm hiểu về Chủ tịch 

Hồ Chí Minh... Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn của Bác đối với Đảng ta, dân 

tộc ta; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã xây dựng 

chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác, tập 

trung giới thiệu các chuyên đề, những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm 
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theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng tuần đều có bài viết về 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII; đấu tranh, phản bác hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, quan điểm 

sai trái của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn 

chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn 

kết dân tộc..; hệ thống truyền thanh 2 cấp (huyện, xã) đã tích cực phát sóng, 

tiếp sóng của đài cấp trên về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05. 

Riêng Báo Khánh Hòa từ năm 2016 đến nay đã có hơn 300 bài viết tuyên 

truyền về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đội 

chiếu phim và tuyên truyền lưu động thuộc Sở Văn hóa và Thể thao hàng năm 

thực hiện gần 100 buổi chiếu phim, 20 buổi văn nghệ truyền thông về Bác Hồ, 

phục vụ gần 14.000 lượt nhân dân (chi tiết tại Phụ lục 05). 

Đặc biệt, ông Bùi Xuân Phước, cựu chiến binh xã Phước Đồng, thành phố 

Nha Trang đã xây dựng và duy trì hoạt động Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Đây là địa điểm tuyên truyền có hiệu quả việc tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng 

cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

- Các địa phương, đơn vị đã quan tâm xây dựng, phát hiện, biểu dương, 

tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, những mô hình hay trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu 

quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng như phát triển kinh tế, xã hội 

như: thành phố Nha Trang với mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi 

trường” (Khu dân cư Cù Lao Thượng 1, phường Vĩnh Thọ; Khu dân cư Tổ 17 

Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa); mô hình “Toàn dân phòng, chống HIV/AIDS 

ở khu dân cư” (Khu dân cư thôn Phú Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh;  Khu dân cư 

thôn Tây, xã Vĩnh Phương; Khu dân cư thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương; 

Khu dân cư Tổ 3 Vườn Dương, phường Phước Tân; Khu dân cư Tổ 1 Định 

Cư, phường Tân Lập; Khu dân cư Tổ 1 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên); 

mô hình “1 + 2” (một hội viên cựu chiến binh vận động 2 hộ dân liền  kề) ; 

“Giải quyết hồ sơ công dân 3 không; không nhũng nhiễu, không tiêu cực, 

không trễ hẹn” (phường Ngọc Hiệp); “Vận động nhân dân hiến đất và vật kiến 

trúc để xây dựng hạ tầng giao thông” (phường Vĩnh Hòa). Thị xã Ninh Hòa 

với mô hình không rải vàng mã trong đám tang triển khai ở các xã Ninh Bình, 

Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thượng; mô hình cảm hóa các đối tượng 

thanh niên hư hỏng của các phường Ninh Hiệp, Ninh Hà và xã Ninh Sim. 

Huyện Vạn Ninh ban hành cẩm nang 05 nội dung phấn đấu, rèn luyện trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (xã Vạn 

Bình); mô hình xây dựng cán bộ y tế “Nụ cười từ trái tim”, “tích cực rèn luyện 

y đức, tinh luyện y thuật” của thị trấn Vạn Giã; mô hình “Đảng viên gắn bó 
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với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú”, “Xóm đạo tiên tiến” của Đảng 

bộ xã Vạn Hưng. Huyện Khánh Sơn với mô hình “Mỗi đoàn thể xã giúp đỡ 02 

hội viên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ về cây, con giống của Đảng ủy xã Sơn 

Bình. Huyện Khánh Vĩnh với mô hình “Nụ cười tiếp dân” trong cải cách hành 

chính (xã Khánh Đông). Thành phố Cam Ranh với mô hình 3 tốt “Tốt trong giải 

quyết hồ sơ một cửa; tốt trong thực hiện quy chế dân chủ, phong trào xây dựng 

đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn; tốt trong nhiệm vụ được giao”; mô hình giải 

quyết thủ tục hành chính tại nơi cho người dân đảo Bình Hưng (xã Cam Bình); 

tự quản về an ninh trật tự của Giáo xứ Phú Phong (xã Cam Phước Đông). 
Huyện Cam Lâm với mô hình trồng rau sạch, rau thủy canh tại các xã Cam 

Phước Tây, Cam Tân và Cam Hiệp Bắc; câu lạc bộ “Cựu chiến binh với môi 
trường”; “không gian giáo dục cộng đồng” của thôn Văn Sơn (xã Cam Phước 

Tây); “Tết vì người nghèo” của thị trấn Cam Đức. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

tỉnh với mô hình fanpage “Hải Đăng”. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện việc lắp 

đặt hòm thư góp ý, hộp thư tố giác tội phạm, thông báo rộng rãi các số điện 

thoại “Đường dây nóng”; trang facebook “Công an thị trấn Vạn Giã”; mô hình 

3 giảm (giảm thời gian, giảm về thủ tục, giảm về số lần đi lại của nhân dân), 

diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Công an lắng nghe ý kiến 

doanh nghiệp”. Đại học Khánh Hòa với mô hình Câu lạc bộ sinh viên tình 

nguyện vì cộng đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình phân công 

đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình; “Mỗi ngày một lời dạy của 

Bác” trên facebook Biên phòng Khánh Hòa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có mô 

hình “Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận”... 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng trên 200 mô hình, trong đó 

có trên 30 mô hình đạt hiệu quả cao như mô hình giúp nhau phát triển kinh tế 

gia đình, tuyến đường tự quản, giáo xứ xanh sạch đẹp; bảo vệ môi trường, ứng 

phó biến đổi khí hậu; xây dựng xã phường an toàn không có tội phạm, tệ nạn 

xã hội. Hội phụ nữ làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau 

giảm nghèo bền vững; Hội Cựu Chiến binh với Cựu chiến binh gương mẫu thi 

đua giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi; thu gom rác thải, bảo vệ môi 

trường; Hội Nông dân có mô hình “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Đoàn Thanh 

niên có mô hình: thắp sáng đường quê; thắp sáng đường quê bằng năng lượng 

xanh; tranh tường nghệ thuật tạo mỹ quan văn minh đô thị; tuyên dương thanh 

niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác; gắn bảng tên, tiểu sử các anh hùng 

liệt sỹ tại các công trình...  

- Trong sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã có hàng trăm tập thể, cá 

nhân được biểu dương khen thưởng từ cơ sở; có 37 tập thể, 50 cá nhân được 

UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện 
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Chỉ thị 05. Năm 2019, tỉnh đã giới thiệu và được Thủ tướng Chính phủ tặng 

bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 

Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2019. Năm 2020, tỉnh có 01 cá nhân có thành tích 

tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng 

khen; hàng năm tỉnh đều giới thiệu và chuẩn bị tư liệu các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh4 (Phụ lục 07). 

- Các cấp ủy đảng đã động viên và khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia hoạt động 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”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 

Quyết định thành lập ban sơ khảo tuyển chọn tác phẩm dự thi cấp Trung ương. 

Trong 2 năm 2017 và 2019, có hàng trăm tác phẩm trong tỉnh gửi tham gia Hội 

thi; Ban Sơ khảo tỉnh đã chọn 26 tác phẩm5 để dự thi cấp Trung ương (không 

tổ chức trao giải cấp tỉnh), kết quả nhiều tác phẩm đạt giải cao.  

6. Về tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

Hầu hết chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đều bổ sung những 

nội dung mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo tinh thần Chỉ thị 05. Giảng viên trường Đại học Nha Trang tham gia 

biên soạn 03 tài liệu: Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào Việt Nam, xuất bản năm 2017; Hướng dẫn nghiên cứu giáo 

trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2018; Hướng dẫn học tập môn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2019. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nội 

dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 

chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa ở các bậc học theo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo6; nhiều trường học đã tổ chức tốt việc kể 

                                        
4 09 tập thể, 13 cá nhân 

5 Năm 2017, đã chọn gửi 13 tác phẩm (05 tác phẩm báo viết, 03 tác phẩm báo hình, 01 tiểu thuyết tư liệu, 01 

tập ca khúc, 01 tác phẩm ca khúc, 02 tác phẩm thơ). Kết quả, có 03 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương là: Giữa 

thời bình (nhiếp ảnh) của tác giả Nguyễn Đông; Con về thăm Bác mùa thu (thơ) của tác giả Giang Nam đạt 

giải C và Con về thăm lán Nà Nưa của tác giả Thu Khánh đạt giải khuyến khích. Năm 2019, đã chọn gửi 13 

tác phẩm dự thi (05 tác phẩm báo viết, 05 tác phẩm văn học và 03 tác phẩm ca khúc). Năm 2019, có 01 tác 

phẩm đạt giải là ca khúc “Con về thăm lán Nà Nưa” đạt giải B. 

6 Trong năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các trường phổ thông trong toàn tỉnh tổ chức 

giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 theo nội dung bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống 
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chuyện về Bác trong các buổi chào cờ đầu tuần. Năm học 2017 - 2018, ngành 

giáo dục tỉnh đã tổ chức Hội thi Kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo 

đức, lối sống. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 41 đơn vị dự thi với 67 thí 

sinh đại diện cho gần 30 vạn học sinh các cấp học. Việc triển khai giảng dạy về 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh; thúc đẩy động cơ phấn đấu, rèn 

luyện và tu dưỡng của đội ngũ giáo chức toàn tỉnh. 

Từ năm học 2016 - 2017, các trường trung cấp nghề thuộc Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội đã tăng nội dung giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh từ 6 giờ lên 14 giờ; đưa tài liệu “Lịch sử giáo dục 

cách mạng ở Khánh Hòa, giai đoạn 1945 - 1975” vào giảng dạy và học tập 

trong chương trình chính khóa và ngoại khóa, qua đó đã nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng cho các em 

học sinh, sinh viên.  

Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 

28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 

24/3/2015 của Ban Bí thư. Trong đó, nhiều địa phương đã triển khai hoạt động 

tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên, đoàn 

viên và thanh thiếu niên của địa phương mình, góp phần tích cực trong công 

tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Hàng năm, 

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa tỉnh Khánh 

Hòa cho học sinh trung học cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố. Thị ủy 

Ninh Hòa tổ chức Hội thi tuyên truyền lịch sử cách mạng xã, phường cho cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên. Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi sáng tác tuyên 

truyền về lịch sử, văn hóa, du lịch quê hương Khánh Hòa. Đoàn thanh niên các 

cấp đã tổ chức các hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng; hành trình về địa 

chỉ đỏ, căn cứ cách mạng; gặp gỡ nhân chứng lịch sử, kể chuyện lịch sử; thắp 

nến tri ân các liệt sỹ nhân ngày 27/7 hằng năm. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát (Phụ lục 06) 

Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng theo hướng đi vào chiều sâu, 

chất lượng, hiệu quả, sát với đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào 

chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy các cấp. Trong 

                                                                                                                               
dành cho học sinh”. Tính đến nay, các trường trên địa bàn tỉnh đã trang bị gần 17.000 bộ tài liệu “Bác Hồ và những 

bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” cho giáo viên, học sinh.  
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xem xét, giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến 

đảng viên là cán bộ chủ chốt đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức 

năng theo quy chế phối hợp. 

Năm 2017 và năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn Kiểm 

tra, Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII7 tại 15 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 66 chi bộ, 

đảng bộ cơ sở và 117 đảng viên.  

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 

hành kết luận8. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ 

chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác cần cụ 

thể, quyết liệt hơn; đồng thời tăng cường công tác biểu dương, nhân rộng cách 

làm hay, việc làm tốt để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.  

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao 

nhận thức của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng và nhân dân việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc 

phục những mặt hạn chế, tồn tại của năm trước, để kịp thời đề xuất những giải 

pháp cụ thể để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05. Hầu hết các cấp ủy đều 

có kết luận sau kiểm tra, giám sát. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt về nội dung và kế hoạch làm việc 

Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư năm 2017 (theo Quyết định số 477-QĐNS/TW) 

kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả tự kiểm tra việc lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với 

việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã kiểm 

tra 06 đơn vị (Thành ủy Nha Trang, Cam Ranh; Huyện ủy Vạn Ninh; Đảng ủy 

Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Nội vụ; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh). Kết quả, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả 

trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhất là đối với 

những cách làm hay. 

                                        
7 Quyết định số 405-QĐ/TU, ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn Kiểm tra việc 

thực hiện Chỉ thị số 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 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Quyết 

định số 933-QĐ/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn Giám sát các huyện ủy, 

thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số chi bộ, đảng bộ cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

8 Kết luận số 53-KL/TU, ngày 01/9/2017 đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo 

các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII; Kết luận số 129-KL/TU, ngày 01/10/2019 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị. 
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Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình 

kiểm tra, giám sát hàng năm và tiến hành các đợt kiểm tra tại các địa phương, 

đơn vị và gắn việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 vào nội dung chương trình 

công tác xây dựng Đảng hàng năm. Qua kiểm tra, hầu hết các huyện, thị, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc và các địa phương, cơ sở đã chủ động xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn 

chế, tồn tại, đề xuất những giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai Chỉ thị có 

hiệu quả.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 05 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả tích cực, toàn 

diện trên toàn bộ các mặt của đời sống xã hội, qua đó góp phần quan trọng vào 

việc xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp. Nhận thức về việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ tỉnh 

được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với tinh 

thần tự giác cao, từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động, góp phần thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây 

dựng Đảng và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc 

xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với giải quyết 

những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để 

giải quyết dứt điểm; từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tập 

trung chỉ đạo và thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm rất cụ 

thể, từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Qua đó, mang lại hiệu quả và hiệu ứng 

khá tích cực, tạo được sự đồng thuận, cùng tham gia của toàn hệ thống chính 

trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; góp phần quan trọng củng cố niềm tin 

của nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã giúp nâng cao ý thức 

tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng; ý thức tổ chức kỷ luật; đạo 

đức công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; ý thức phấn đấu của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… tiếp tục được nâng lên. Ngày càng có 

nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai trong các tổ chức, cơ quan và sự 

phấn đấu vươn lên của từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác. 

* Nguyên nhân: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo và kiểm 

tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. 
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- Cấp ủy các cấp xác định việc học tập Chỉ thị 05, các chuyên đề hàng 

năm là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị nên đã 

xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện sâu sát với tình hình thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.  

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp đã chủ động, tham mưu kịp thời cho 

cấp ủy giải quyết những vấn đề khó khăn, tồn tại trong quá trình học tập, quán 

triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, đơn vị.  

- Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã gương mẫu trong việc 

tự nghiên cứu, trong học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch, đăng ký 

với ý thức trách nhiệm cao; thực hiện nhất quán phương châm “trên trước, 

dưới sau”.  

2. Hạn chế, khuyết điểm 

- Một số đồng chí lãnh đạo, thường vụ cấp ủy, nhất là cấp ủy đảng ở cơ sở 

vẫn chưa xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu chủ động kiểm tra, 

giám sát. 

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy ở cơ sở còn bị động, 

lúng túng, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Một số địa phương, đơn vị tổ chức học 

tập các chuyên đề và nghị quyết chưa thực hiện nghiêm theo Quy định số 02-

QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và 

triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc 

đăng ký học tập và làm theo phong cách của Bác tại một số địa phương, đơn vị 

còn lúng túng. Bản đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng 

viên còn chung chung, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ công tác; vẫn còn 

tình trạng sao chép nội dung đăng ký, ít có tính sáng tạo trong cách làm. 

- Về xây dựng kế hoạch cá nhân của người đứng đầu, một số cấp ủy chưa 

quan tâm đúng mức; người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương chưa xây 

dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4. 

- Việc giải quyết những công việc, vấn đề mang tính đột phá nhằm khắc 

phục các hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến đời 

sống của nhân dân, được dư luận quan tâm... mặc dù đã được cấp ủy, chính 

quyền các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhưng kết quả triển khai còn 

chậm, chưa đạt được yêu cầu đề ra, nhất là những vấn đề có liên quan đến trật 

tự xây dựng, quản lý đất đai...  
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- Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi còn hạn chế, chưa thường 

xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh 

đến cơ sở vẫn còn lúng túng trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

- Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan tại một số địa 

phương, đơn vị còn thiếu chưa kịp thời. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng 

điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vẫn còn hạn chế, chưa có 

nhiều nhân tố mới, ít khen thưởng đột xuất. Đối tượng được biểu dương, khen 

thưởng là cán bộ cơ sở, người lao động trực tiếp còn ít. 

- Một số tổ chức cơ sở đảng không đưa nội dung việc thực hiện Chỉ thị 05 

vào nội dung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc có đưa nhưng 

không triển khai thực hiện. Số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 còn ít. 

* Nguyên nhân 

 - Cấp ủy đảng một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát trong chỉ đạo, lãnh 

đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Các cơ 

quan tham mưu của một số cấp ủy đảng chưa làm tốt vai trò chủ động phát 

hiện, đề xuất cho thường trực cấp ủy những vấn đề tồn tại để kịp thời chấn 

chỉnh; điều kiện địa điểm học tập còn chật, hẹp nên ảnh hưởng tới chất lượng 

học tập; ý thức của một số cán bộ, đảng viên trong việc đăng ký học tập, làm 

theo Bác còn mang tính hình thức, qua loa, thiếu trách nhiệm; công tác kiểm 

tra, đôn đốc của một số cấp ủy chưa tích cực.  

- Những sai phạm nghiêm trọng của tỉnh theo Thông báo số 680-

TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ảnh 

hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, gây bức 

xúc trong xã hội; tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 

trên địa bàn tỉnh. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI 

Để tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện việc vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống. Qua đó, tạo 
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sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong nhận thức và hành động của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Theo hướng 

có thái độ thực sự tự giác học tập và làm theo tấm gương của Bác; nghiêm túc 

thực hành đạo đức công vụ, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người 

cán bộ, đảng viên; học tập phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Bác; 

thường xuyên lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; 

tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, 

thực chất. 

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 

dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân 

dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần xác 

định rõ việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của bản 

thân. Lựa chọn những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng 

viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả.  

3. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các phong trào 

thi đua yêu nước; đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung quan trọng 

trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

4. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách toàn diện, nghiêm túc 

trên các lĩnh vực, các địa bàn, tạo sự đồng thuận, tham gia của quần chúng 

nhân dân. Chú trọng vào những việc làm thật cụ thể, thiết thực; gắn với việc 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập về 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu 

biểu, cách làm hay và sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.  

6. Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy; giáo dục đạo đức, lối sống 

cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong các cấp học, bậc học theo hướng dẫn của cấp trên.  
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7. Thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở các ngành, các cấp 

theo các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ 

máy nhà nước..; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua, khen thưởng trong các khối thi 

đua trên địa bàn tỉnh. 

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng 

cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-

QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. 

9. Triển khai thực hiện điều tra dư luận xã hội về kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 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”. 

Nơi nhận: (VBĐT)             T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Bí thư (báo cáo),            PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo), 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,  
- Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy,  
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh  
 và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy  
   và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,                                    Nguyễn Khắc Toàn 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

Phụ lục 01 

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 

 

STT Trích yếu văn bản 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 

01 

Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

02 
Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/12/2016 học tập chuyên đề “Những 

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

03 

Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 về đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 

04 

Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 23/12/2016 thực hiện 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 

05 
Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 học tập, quán triệt và triển 

khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh 

06 

Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 16/01/2017 thực hiện Chỉ thị số 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” năm 2017 

07 

Công văn số 1027-CV/TU, ngày 31/3/2017 về việc gợi ý một số nội 

dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4, khóa 

XII về xây dựng Đảng 

08 

Quyết định số 405-QĐ/TU, ngày 27/4/2017 về thành lập Đoàn Kiểm tra 

việc 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 gắn với Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) 

09 Kết luận số 53-KL/TU, ngày 1/9/2017 về kết quả kiểm tra việc thực hiện 
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Chỉ thị số 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 gắn với Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng 

10 

Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 26/3/2018 về tổ chức Hội thảo khoa học 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, 

công chức” 

11 

Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 18/6/2018 về sơ kết 02 năm thực hiện 

Chỉ thị số 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 

12 

Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 06/8/2018 về thực hiện Chỉ thị số 23-

CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng 

và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới 

13 

Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 07/12/2018 học tập chuyên đề năm 

2019 ”Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 

đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

14 

Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 06/8/2018 thực hiện Chỉ thị số 23-

CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng 

và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới 

15 

Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 30/03/2018 về đẩy mạnh, nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa 

phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên tỉnh Khánh Hòa. 

16 
Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 về xây dựng ý thức tôn trọng 

Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân 

17 

Quyết định số 933-QĐ/TU, ngày 01/4/2019 về thành lập Đoàn Giám 

sát các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một 

số chi bộ, đảng bộ cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

18 
Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 09/4/2019 về tổ chức giao lưu, tọa đàm 

“Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 
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19 

Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 06/5/2019 về tuyên truyền, kỷ niệm 50 

năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ 

niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) 

20 

Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 12/12/2019 học tập và thực hiện 

chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

UBND tỉnh ban hành 

01 

Chỉ thị số 23/CT-UBND, ngày 12/10/2016 về phát động phong trào thi 

đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020” 

02 
Kế hoạch số 8817/KH-UBND, ngày 03/11/2016 về “Đẩy mạnh học tập 

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

03 

Công văn số 1066/UBND-TH, ngày 30/12/2016 về việc triển khai Kế 

hoạch của Tỉnh ủy về học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

04 

Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 09/01/2017 về việc phát động phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Khánh Hòa năm 2017 

05 
Công văn số 4379/UBND-TH, ngày 25/5/2017 về việc giải quyết dứt 

điểm một số vấn đề trong năm 2017 

06 

Công văn số 9316/UBND-TH, ngày 11/9/2018 về việc giải quyết các 

vấn đề tồn đọng, bức xúc trong nhân dân và các nội dung đột phá trên 

các lĩnh lực kinh tế - xã hội 

07 

Kế hoạch số 4238/KH-UBND, ngày 07/5/2019 triển khai Chỉ thị 20 của 

Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, 

chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 

08 
Kế hoạch số 9499/KH-UBND, ngày 23/9/2019 triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 

09 Công văn số 1369/UBND-TH, ngày 17/02/2020 về việc triển khai học 

tập và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 

01 
Hướng dẫn số 14-HD/TGTU, ngày 06/9/2016 về thực hiện Kế hoạch số 

26-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

02 
Công văn số 425-CV/TGTU, ngày 04/10/2016 về hướng dẫn đăng ký 

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

03 

Hướng dẫn số 18-HD/TGTU, ngày 06/10/2016 về 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" 

04 
Công văn số 437-CV/TGTU, ngày 10/10/2016 về tuyên truyền học tập 

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

05 

Hướng dẫn số 21-HD/TGTU, ngày 15/12/2016 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 HCM 

06 

Kế hoạch số 10-KH/TGTU, ngày 13/02/2017 về hưởng ứng cuộc thi 

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" 

07 

Công văn số 589-CV/TGTU, ngày 27/02/2017 về sinh hoạt chuyên đề 

và đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng năm 2017 

08 
Công văn số 631-CV/TGTU, ngày 29/3/2017 về thực hiện một số nội 

dung trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

09 

Hướng dẫn số 34-HD/TGTU, ngày 12/12/2017 về triển khai thực hiện 

một số nội dung về Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung 

ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng 
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Phụ lục 02: VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW 
                              

ST
T 

NỘI 
DUNG  

CẤP TỈNH CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP XÃ 

I. 

Thời 
điểm 
ban 

hành 
VB 
đầu 
tiên 

 05/9/2016  9/2016  09/2016 

Cấp ủy HĐND  UBND 

II. 

Số 
lượng 
VB 
ban 

hành  NQ CT 
CTr 
HĐ 

KH 
QĐi/ 
QC 

HD Khác Tổng NQ Khác Tổng QĐ 
CTr 
HĐ 

KH Khác Tổng 

NQ CT 
CTr 
HĐ 

KH Khác Tổng NQ CT 
CTr 
HĐ 

KH Khác Tổng 

1 2016  01  03    04      01 03 04 1 3 2 39 49 94 
54 1 2 300 178 

535 

2 2017    01 01  03 05    01   02 03  3  52 92 147 
    1 427 324 

752 

3 2018    06    06       02 02  1  33 54 88 
      321 243 

564 

4 2019  01  03 01   05      02  02    34 55 89 
      269 242 

511 

5 
2020-
2021 

              01 01 1  1 20 48 70 
75   1 252 233 

561 

  
Tổng 
cộng 

 02  13 02  03 20    01  03 08 12 2 7 3 178 298 488 129 1 4 1569 1220 2923 

1. Đảng Đoàn HĐND tỉnh chưa thống kê số liệu. 

2. Các chữ viết tắt: NQ: Nghị quyết; CTrHĐ: Chương trình hành động; HD: Hướng dẫn; Qđi/QC: Quy định, quy chế; QĐ: Quyết định 

3. Thời gian thống kê từ 15/5/2016 - 5/4/2021   
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Phụ lục 03: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05 VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
                  

TÌNH HÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT 

CT 05  
CHUYÊN ĐỀ THEO HD CỦA TW 

CHUYÊN ĐỀ RIÊNG CỦA ĐỊA 
PHƯƠNG NỘI DUNG 

TỔNG 
HỢP Hội 

nghị 
trực 
tiếp 

Số 
người 
tham 

gia học 
tập 

Hội 
nghị 
trực 

tuyến 

Số người 
tham gia 
học tập 

Số 
điểm 
cầu 

Lồng 
ghép 

Hình 
thức 
khác 

Hội 
nghị 

trực tiếp 

Số người 
tham gia 
học tập 

Hội 
nghị 
trực 

tuyến 

Số 
người 
tham 

gia học 
tập 

Số 
điểm 
cầu 

Hình 
thức 
khác 

Hội 
nghị 
trực 
tiếp 

Hội 
nghị 
trực 

tuyến 

Hình 
thức 
khác 

Số 
người 
tham 

gia học 
tập 

Cấp tỉnh 
1  250 

/  /  / /  / 4 1502 3 298 / / / /  /  / 

Cấp huyện 
14 2236 

/ /  /  / /  42 4110 33 8053 / / / / /   / 

Cấp xã 318 26821 /  /  / /  / 2113 191005 / / / / / /  / /  

Tổng số 333 29057 /  /  / /  / 2159 196617 36 8351  / / / /  / /  
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Phụ lục 04: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI NỘI DUNG "LÀM THEO" TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
                    

  NỘI DUNG TỔNG HỢP Việc hướng dẫn, chỉ đạo Kết quả thực hiện 

Có VB chỉ đạo, 
hướng dẫn việc 

"làm theo" 

Đưa vào nội 
dung sinh hoạt 

chi bộ 

Đưa thành tiêu 
chuẩn đánh 

giá, xếp loại ĐV 

Tỉ lệ CB, ĐV 
XD KH, cam kết 

làm theo 
Tỉ lệ thực hiện KH, cam kết Số ĐV vi phạm 

1 

Hướng dẫn và tổ chức 
triển khai việc làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

X  X   X  100%  100%  / 

Gắn với triển khai NQ ĐII và 
NQTW 04 khóa XI, XII 

Gắn với phong trào thi đua Gắn với giải quyết vấn đề bức xúc 

Đưa thành 1 
nội dung trong 

KH, CtrHĐ 

Có quy định về 
chuẩn mực 

đạo đức nghề 
nghiệp, đạo 
đức công vụ 

Đưa thành 1 
nội dung trong 

các phong 
trào thi đua 

Tổ chức 
thành phong 
trào thi đua 

riêng 

Số vụ/việc được giải quyết     
(2016-2021) 

Số vụ/việc còn tồn đọng        
(2016-2021) 

2 
Đưa vào kế hoạch thực 
hiện NQ ĐHXII và giải 

quyết nhiệm vụ chính trị 

X X X X 
 Hơn 1000 vụ/việc  

được giải quyết       / 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo Nội dung chủ yếu 

Có VB quy 
định, xác định 
các nội dung 

đột phá 

XD quy định, 
quy chế thực 

hiện 

Xây dụng 
Đảng, xây 

dựng đội ngũ 

Cải cách hành 
chính, lề lối, 
tác phong 

Đổi mới mô 
hình phát 

triển KTXH 

Giái quyết 
dứt điểm các 
vấn đề bức 

xúc 

Phòng chống 
tham nhũng 

Khác 

3 
Xác định nội dung đột 

phá 

X X X X X X X 

 Ban hành Chỉ 
thị số 20-
CT/TU, ngày 
20/3/2019 
của Ban 
Thường vụ 
Tỉnh ủy về 
xây dựng ý 
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thức tôn 
trọng Nhân 
dân, phát huy 
dân chủ, 
chăm lo đời 
sống Nhân 
dân theo tư 
tưởng, đạo 
đức, phong 
cách Hồ Chí 
Minh 
 

 
Ghi chú:         

1. Đánh dấu X vào các cột có triển khai 

2. Các cột tỉ lệ và số lượng: thống kê từ 15/5/2016 - 5/4/2021 

3. Cột khác: Kê nội dung nổi bật nhất 
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Phụ lục 05: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ 
           

STT NỘI DUNG  Hình thức tuyên truyền 

Sử dụng hình thức, 
phương tiện truyền thông 

mới 

Số lượng sản phẩm tuyên tuyền (tính 
đến cấp xã) 

Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng 
bá các tác phẩm VHNT, báo chí về học 

tập và làm theo TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh 

Công tác tuyên 
truyền 

Có chuyên 
trang 

chuyên mục 
riêng 

Có tuyên 
truyền qua 

mạng xã hội 
Khác 

Số lượng 
tin, bài (cả 

PTTH) 

Số lượng 
xuất bản 

phẩm 

Số lượng sự 
kiện, 

chương 
trình  

Số lượng 
tác phẩm dự 

thi 

Số giải 
thưởng cấp 

TW 

Số Giải 
thưởng cấp 

tỉnh 

2016 X X X 1222 7 201 / / / 

2017 X X X 1594 9 265 120 3 / 

2018 X X X 1708 9 301 / / / 

2019 X X X 2388 8 256 66 1 / 

1 

2020 - 2021 X X X 4886 10 111 / / / 

Số lượng các mô hình thống kê theo hình thức tổ chức mô hình thường gặp 
Mô hình hay, 
cách làm hiệu 

quả 

Số lượng 
mô hình 

Công tác 
lãnh đạo, 
chỉ đạo 

Công tác 
tuyên truyền 

Phát triển 
kinh tế 

Phát triển 
văn hóa xã 

hội 

Hoạt động 
thiện 

nguyện 

Trong cộng 
đồng tôn 

giáo 

Đối với 
đồng bào 
dân tộc 
thiểu số  

Khác 

2016 201 X X X X X X X X 

2017 250 X X X X X X X X 

2018 338 X X X X X X X X 

2019 461 X X X X X X X X 

2 

2020 - 2021 704 X X X X X X X X 

Số lượng tài liệu học tập của cấp ủy, chính 
quyền địa phương đã biên soạn  

Số lượng tài liệu học tập của các đoàn thể 
chính trị -  xã hội đã biên soạn Biên soạn tài 

liệu 

Chương 
trình, giáo 
trình tại 

Trung tâm 
chính trị 

Tỉnh Huyện  Xã Tỉnh Huyện Xã 

Số lượng các tài liệu học 
tập khác 

3 

2016 / / / / / / / / 
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2017 / / / / / / / / 

2018 / / / / / / / / 

2019 / / / / / / / / 

2020 - 2021 / / X 03 tài liệu / / / / / 

 
Ghi chú   

  1. Thống kê về hình thức tuyên truyền: Đánh dấu (X) vào các cột có triển khai. Đối với cột Khác: Nếu triển khai đánh dấu (X) và thêm phần Ghi chú phía 
dưới bảng về một số hình thức nổi bật nhất   

  
2. Ngoài số lượng các mô hình thống kê theo hình thức tổ chức  thường gặp đã nêu trong bảng, đối với cột "Khác", đánh dấu X nếu có. 

  
3. Thời gian thống kê từ 15/5/2016 - 5/4/2021 
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 Phụ lục 06: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW 
                      

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra đột xuất  
STT NỘI DUNG TỔNG HỢP 

2016 2017 2018 2019 2020-2021 Tổng  2016 2017 2018 2019 2020-2021 Tổng   

1 Cấp tỉnh                    

  Số cuộc kiểm tra / 01 / 01 / 02              

  Số CB, ĐV được kiểm tra / 57 / 60 / 117              

  Số CB, ĐV phát hiện sai phạm / 00 / 0 / 00              

  Số tổ chức được kiểm tra / 40 / 41 / 81              

  Số tổ chức phát hiện sai phạm / 00 / 00 / 00              

2 Cấp huyện      00              

  Số cuộc kiểm tra / 13 14 13 10 50              

  Số CB, ĐV được kiểm tra / 12 9 10 04 35              

  Số CB, ĐV phát hiện sai phạm / 00 00 00 00 00              

  Số tổ chức được kiểm tra / 106 179 220 104 609              

  Số tổ chức phát hiện sai phạm / 00 00 00 00 00              

3 Cấp xã      00              

  Số cuộc kiểm tra 16 98 95 88 55 352              

  Số CB, ĐV được kiểm tra 14 167 196 285 457 1119              

  Số CB, ĐV phát hiện sai phạm 00 00 00 00 00 00              

  Số tổ chức được kiểm tra 21 329 309 309 257 1225              

  Số tổ chức phát hiện sai phạm 00 00 00 00 00 00              

  Tổng số 51 823 802 1027 887 3590              
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Phụ lục 07: CÔNG TÁC SƠ KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG 
             

  
CÔNG TÁC SƠ KẾT CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH 

Năm 
BC SK 

hàng năm 

Hội nghị 
SK hàng 

năm 

BC SK 
3 năm 

Hội nghị 
SK 3 năm 

BC SK 5 
năm 

Hội 
nghị SK 
5 năm 

Giao lưu 
Triển 
lãm 

Phim 
ngắn 

BK của 
Tỉnh 

BK của 
Thủ 

tướng 
Tổng 

2016 X / X X X X 03  01 / /  

2017 X / X X X X 04 

05 tập 
thể, 05 
cá nhân 02 / /  

2018 X / X X X X 08 / 03 

37 tập 

thể, 50 

cá 

nhân /  

2019 X / X X X X 12 

01 tập 
thể, 01 
cá nhân 02 / 

01 tập 

thể, 02 

cá nhân  

2020-2021 X / X X X X / 

03 tập 
thể, 07 
cá nhân 01 / 

01 cá 

nhân  

            Tổng số 

Ghi chú            

1. Đối với công tác sơ kết: Hoạt động nào đã được tổ chức thực hiện qua các năm, đánh dấu X vào ô tương ứng 

2. Đối với công tác khen thưởng, biểu dương điển hình: thống kê số lượng tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương và khen thưởng qua các năm từ 
15/5/2016-5/4/2021.  

3. Ô Tổng số: Cộng tổng các loại hình khen thưởng cả giai đoạn 
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