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Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về 
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. Qua 4 năm thực hiện, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

ngày 14/5/2015, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết 4 
năm thực hiện Chỉ thị 03 .  

Qua tổng kết cho thấy, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cơ quan, đơn 
vị có những cách làm hay, gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 03 sát với nhiệm vụ 
chính trị của từng địa phương, đơn vị, nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực với những 
việc làm cụ thể hết sức sinh động về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 

Để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có 
một cái nhìn tổng thể, hệ thống về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, đồng thời nghiên cứu, học tập, vận dụng về những cách 
làm hay, các mô hình, điển hình trong từng địa phương, đơn vị. Được sự chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức 
biên soạn và phát hành kỷ yếu “Quảng Nam- 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị, (khóa XI)”.

Trong khuôn khổ tập Kỷ yếu này, chúng tôi hệ thống một cách tổng thể 4 
năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn toàn tỉnh; từ quán triệt các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
công tác kiểm tra , giám sát việc thực hiện của Trung ương, Tỉnh ủy, hoạt động 
của Bộ phận giúp việc...; đến tình hình, kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của 
Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời 
giới thiệu các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND tỉnh tặng 
Bằng khen trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03. Đây là một trong những công 
trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình tổ chức biên soạn Kỷ yếu, chúng tôi nhận được sự chỉ đạo 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các huyện, thị, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị… Tuy nhiên, tập Kỷ yếu chắc chắn 
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được ý 
kiến góp ý xây dựng của độc giả.

BAN BIÊN TẬP

Lời giới thiệu
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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*

Số: 03-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

______

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, 
Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 
về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. Hơn 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của 
các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng 
và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn 
có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân 
dân ta.
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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị 
yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp nắm vững, quán 
triệt và thực hiện tốt một số vấn đề sau đây: 

1- Mục đích
Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc 

thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị 
to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển 
biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng 
cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực 
dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các 
tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XI của Đảng.

2- Yêu cầu
- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể 
thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng , chỉnh 
đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong 
Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp giữa xây và 
chống.

- Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai 
trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp 
trên; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các 
quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định 
của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

3- Các nội dung chủ yếu cần thực hiện
- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể 
hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, 
đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những 
hành vi thiết thực, cụ thể.

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức 

theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt 
động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện 
nay.

- Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng 
cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 
sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây 
dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, 
cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại 
đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

- Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức 
Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính 
trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ 
chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ 
theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu 
dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm 
thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm 
sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

4- Tổ chức thực hiện
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy 

đảng các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy 
chỉ đạo. Không thành lập ban chỉ đạo các cấp.

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã 
hội.
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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị 
yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp nắm vững, quán 
triệt và thực hiện tốt một số vấn đề sau đây: 

1- Mục đích
Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc 

thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị 
to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển 
biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng 
cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực 
dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các 
tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XI của Đảng.

2- Yêu cầu
- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể 
thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng , chỉnh 
đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong 
Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp giữa xây và 
chống.

- Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai 
trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp 
trên; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các 
quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định 
của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

3- Các nội dung chủ yếu cần thực hiện
- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể 
hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, 
đồng chí, đồng nghiệp... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những 
hành vi thiết thực, cụ thể.

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức 

theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt 
động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện 
nay.

- Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng 
cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 
sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây 
dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, 
cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại 
đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

- Tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức 
Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính 
trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ 
chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ 
theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu 
dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm 
thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm 
sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

4- Tổ chức thực hiện
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy 

đảng các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy 
chỉ đạo. Không thành lập ban chỉ đạo các cấp.

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã 
hội.
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Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy 

trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ

(Đã ký)

  Nguyễn Phú Trọng

- Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự 
đảng, đảng đoàn lãnh đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ 
chức, cơ quan, đơn vị mình.

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan thường trực, có bộ phận 
giúp việc với một số cán bộ chuyên trách, giúp Ban Bí thư trong việc tổ 
chức, chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại 
các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thành lập bộ phận giúp việc tinh 
gọn, nòng cốt là một số cán bộ của ban tuyên giáo để giúp ban tuyên giáo 
tham mưu, giúp thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện chủ trương này.

- Căn cứ Chỉ thị này, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với 
các cơ quan xây dựng chương trình, nội dung học tập; cụ thể hóa các 
chuẩn mực đạo đức cách mạng và hướng dẫn thực hiện; đưa nội dung 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng 
tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, vào chương trình 
giảng dạy của các nhà trường; nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá 
kết quả; kế hoạch sơ kết, tổng kết; quy chế phối hợp chỉ đạo, quy định 
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo.... trình Ban Bí thư ban 
hành. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo 
cáo viên thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, về các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng.



KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW, NGÀY 14/5/2011

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ
“TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC 

HỒ CHÍ MINH”
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I- KẾ HOẠCH CỦA TỈNH ỦY VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ 03-CT/TW

Sau khi nhận được Chỉ thị số 03-
CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 
03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng về việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. 
Ngày 17/08/2011, Tỉnh ủy đã triển 
khai xây dựng Kế hoạch số 17-KH/TU 
thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh đến năm 2015. 

1- Mục đích
Làm cho toàn Đảng bộ, quân và 

dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc 
những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo 
đức và phong cách của Hồ Chí Minh; 
tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu 
rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, 
nâng cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu 
cực; xây dựng Đảng, chính quyền 
trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng 
cao năng lực lãnh đạo, điều hành của 

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy
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các cấp, các ngành, thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XI 
của Đảng.

2- Yêu cầu
- Quán triệt và tổ chức thực hiện 

đầy đủ các nội dung Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị khóa XI. Các cấp 
ủy đảng  xây dựng chương trình, kế 
hoạch cụ thể, thiết thực để tổ chức 
thực hiện có kết quả ở từng cơ quan, 
đơn vị, ngành, địa phương.

- Kết hợp việc học tập, nâng cao 
nhận thức với nâng cao ý thức tự 
giác rèn luyện làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, người lao động. 
Kết hợp giữa xây và chống, giữa động 
viên, khuyến khích với sự đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của 
các cấp ủy đảng; phát huy vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, 
các ngành, địa phương, đơn vị và sự 
giám sát của các tổ chức quần chúng 
và nhân dân.

- Các cấp ủy đảng tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng 
bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và 
làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh với 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
với các phong trào hành động cách 
mạng của quần chúng nhân dân, với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
từng ngành, địa phương, cơ quan, 
đơn vị.

- Xác định rõ việc lãnh đạo, chỉ 
đạo học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong Đảng và xã hội là nhiệm 
vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan 
trọng của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, 
trực tiếp là ban thường vụ và đồng chí 
bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ 
thường xuyên của cả hệ thống chính 
trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và 
người dân. Trọng tâm ở các tổ chức 
cơ sở đảng.

- Thực hiện nghiêm túc hướng 
dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời 
phát huy tinh thần chủ động, sáng 
tạo của tổ chức đảng ở các ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị trong việc 
thực hiện. 

3- Nội dung 
- Các cấp ủy đảng tổ chức quán 

triệt Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, 
(hoàn thành trong quý III-2011). Xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Tổ chức học tập tư tưởng, tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng 
dẫn nội dung, kế hoạch học tập; giúp 
Tỉnh ủy tổ chức học tập cho cán bộ 
chủ chốt của tỉnh.

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức nghiên cứu, học tập các 
chuyên đề trong cán bộ, đảng viên 
và tuyên truyền trong xã hội. Thường 
xuyên sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện 
về tấm gương đạo đức của Người 
trong sinh hoạt chi bộ. Thời gian thực 
hiện từ quý IV-2011.

- Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, 
tiếp tục xây dựng và chỉ đạo thực hiện 
những chuẩn mực đạo đức theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc 
điểm hoạt động của từng ngành, địa 
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phương, cơ quan, đơn vị trong giai 
đoạn hiện nay. Thời gian thực hiện: 
cuối quý III-2011.

- Cán bộ, đảng viên, trước hết là 
cán bộ chủ chốt, người đứng đầu 
các cấp, các ngành, địa phương, đơn 
vị phát huy vai trò nêu gương trong 
học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Các ban đảng Tỉnh ủy giúp Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 
việc thực hiện. 

- Đưa việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh thành một nội dung sinh hoạt 
thường xuyên của các tổ chức đảng, 
gắn với thực hiện tốt Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
XX của Đảng bộ tỉnh, giải quyết những 
vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc 
trong ngành, địa phương, đơn vị.

  Các tổ chức đảng bổ sung nội 
dung học tâp và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh vào chương trình công tác 
toàn khóa và kế hoạch hoạt động 
hằng năm phù hợp với điều kiện và 
đặc thù của ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị.  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn 
việc đưa vào sinh hoạt chi bộ đảng nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; hướng dẫn việc lấy kết quả 
học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là một trong những tiêu chuẩn 
đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức 
đảng hằng năm. 

- Cấp ủy đảng Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Lao động, Thương Binh 
và Xã hội, các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy 
nghề trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ 
đạo việc giảng dạy, học tập tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trong các cấp học, bậc học 
theo hướng dẫn của các cơ quan chức 
năng.

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm 
bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố 
triển khai chương trình giảng dạy, 
học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong cán 
bộ, đảng viên, giảng viên, học viên. 

 Thời gian thực hiện: Từ năm học 
2012-2013.  

-  Các cấp ủy đảng, Đoàn thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp thanh niên xây dựng kế hoạch cụ 
thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho 
thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức, phong cách Bác Hồ. Tỉnh 
đoàn phát động các phong trào thanh 
niên làm theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Thời gian thực hiện: Từ quý III-2011.

 - Các cấp ủy đảng đưa nội dung 
kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 
03 vào chương trình kiểm tra, giá́m 
sát hàng năm. Hằng năm tổ chức sơ 
kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện 
Chỉ thị ở các cấp. Trong đó, chú ý tập 
trung đánh giá về: ảnh hưởng tích cực 
của việc thực hiện Chỉ thị tới đời sống 
chính trị - kinh tế - xã hội và việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, 
địa phương, cơ quan, đơn vị; phát 
hiện những mô hình hay, cách làm 
hiệu quả; các điển hình biểu dương 
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khen thưởng; uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc, những biểu hiện thiếu 
gương mẫu, nói không đi đôi với làm; 
kiến nghị những nội dung và hình 
thức tổ chức có hiệu quả.    

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 
về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, về tình hình triển 
khai thực hiện, các điển hình tiên tiến 
trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. 

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh, các bản tin trong 
tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên 
mục, thường xuyên tuyên truyền. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ 
đạo công tác lồng ghép việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh trong phong trào thi đua 
toàn tỉnh; kịp thời biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc, tiêu biểu.  

Vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hằng năm (19/5), tổ chức gặp 
mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở 
cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp 
với các cơ quan liên quan xuất bản 
tập sách các điển hình tiên tiến về 
học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng 
tác, quảng bá các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. Giao Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan tổ chức Giải thưởng 
về sáng tác, quảng bá các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ 
đề này.

4- Tổ chức thực hiện
- Việc tổ chức thực hiện do đồng 

chí Bí thư và Thường vụ cấp ủy trực 
tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo cấp ủy 
các cấp là cơ quan thường trực của 
cấp ủy trong công tác tham mưu và tổ 
chức, chỉ đạo. 

Tỉnh ủy và cấp ủy trực thuộc thành 
lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ 
thị 03 của Ban Thường vụ cấp ủy, đặt 
tại Ban Tuyên giáo cấp ủy, làm việc 
dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, thường 
xuyên và trực tiếp là thường trực cấp 
ủy và đ/c trưởng ban tuyên giáo. Ban 
tuyên giáo cấp ủy phân công 1 đồng 
chí lãnh đạo phụ trách.

 Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định 
về bộ máy và quy chế làm việc của bộ 
phận giúp việc.
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Quang cảnh Hội nghị Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy cuối năm 2014.

Từ năm 2011 đến nay, Bộ phận giúp việc của tỉnh ủy đã thường xuyên 
được củng cố, hiện nay Bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy có 24 thành viên. 
Cùng với thành lập Bộ phận giúp việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 

hành Quy chế hoạt động của Bộ phận.
Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định 

số 661-QĐ/TU về việc thành lập Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy triển khai thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm 22 đồng chí.  Đồng 
chí Trần Văn Cận, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm 
Trưởng bộ phận; đồng chí Trần Minh Cả, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng 
chí Nguyễn Văn Khương, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Bộ phận. 

    II- BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÀNH LẬP BỘ PHẬN GIÚP 
VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, ĐỂ GIÚP 

TỈNH ỦY LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
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 Ngày 12/7/2012, Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định số 973-QĐ/TU về 
việc thay đổi thành viên bộ phận giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Văn Hùng, 
UVTV, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng bộ phận thay đồng chí Trần 
Văn Cận, Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo tỉnh ủy; bổ sung đồng 
chí Phan Xuân Quang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó bộ phận 
thường trực. 

Ngày 23/7/2014 Tỉnh ủy ra Quyết định 1822-QĐ/TU về kiện toàn bộ phận 
giúp việc Tỉnh ủy, gồm 24 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Hùng, UVTV, Trưởng 
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Bộ phận; đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, 
TUV, phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Cận, Phó trưởng ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Châu, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy 
làm Phó bộ phận. 

Quang cảnh Hội nghị Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy quí 1 năm 2015

- Thành lập Bộ phận chuyên trách: Thực hiện hướng dẫn số 13-HD/
TW, ngày 7/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thành lập Bộ 
phận giúp việc cấp ủy và Bộ phận chuyên trách, ngày 03 tháng 01 năm 
2012 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 97-QĐ/
BTGTU về việc thành lập Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 
03 thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
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Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy các xã, 
phường, thị trấn đều thành lập Bộ phận giúp việc. Nhờ đó, việc lãnh đạo, 
chỉ đạo được trực tiếp, cụ thể hơn, mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị Bộ phận giúp việc Thành ủy Tam Kỳ năm 2014.

Quang cảnh Hội nghị Bộ phận giúp việc Thành ủy Hội An 6 tháng đầu năm 2015.



THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW
 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(KHÓA XI)

KẾT QUẢ
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I- HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, 
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Năm 2015, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với 

nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh’’

CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH

Năm 2011 - 2012, Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, 
trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống 
riêng giản dị”

Năm 2013, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, 

nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Năm 2014, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’
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Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai Hội nghị học tập 
chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công 
bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng 
giản dị”.

Quang cảnh Hội nghị triển khai chuyên đề

TRIỂN KHAI CÁC CHUYÊN ĐỀ 
HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HÀNG NĂM
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Học tập chuyên đề từng năm: Sau khi nhận được hướng dẫn của Ban 
tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức Hội 
nghị để hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo từng năm. Đồng thời đưa 
nội dung chuyên đề vào Bản tin  ‘Thông báo nội bộ” hàng tháng để phục 
vụ sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy triển khai chuyên đề  Chỉ thị 03
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- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập 
huấn cho bí thư các tổ chức cơ sở đảng để triển khai tại các đảng bộ, chi bộ.

Huyện ủy Núi Thành  Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Huyện ủy Nông Sơn Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY
 TRIỂN KHAI CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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 Huyện ủy Tiên Phước Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Huyện ủy Đại Lộc Hội nghị  triển khai chuyên đề Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việc quán triệt nội dung chuyên đề tạo sự thống nhất trong nhận thức 
và tổ chức thực hiện trong các ngành, địa phương đều được chú trọng, 
nhất là trong sinh hoạt chi bộ; mỗi cán bộ, đảng viên sau khi học tập 
chuyên đề đều liên hệ với thực tế để xác định nội dung đăng ký thực hiện 
tại chi bộ. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy định nêu 
gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung yêu 
cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc 
để chi ủy, cơ quan theo dõi việc thực hiện. 
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Cùng với tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm, theo hướng dẫn của 
Trung ương, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức học tập các tác 

phẩm của Người như  “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân”, “Đường cách mệnh”, “Di chúc”... cho cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân.

NGHIÊN CỨU CÁC TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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Việc xây dựng, bổ sung, hoàn 
thiện các chuẩn mực đạo đức 
theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết 
thực, bám sát điều kiện thực tế, đặc 
điểm, nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với 
từng đối tượng, vị trí công tác. Nhiều 
đảng bộ cơ sở đã ban hành các chuẩn 
mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ 
nhớ, thiết thực gắn với công việc hằng 
ngày của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ 
chuyên môn được phân công; một 
số cơ quan, ngành đã xây dựng và tổ 
chức thực hiện theo ngành dọc các 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như 
các đảng bộ: Công an, Quân sự, các 
ngành: Y tế, Thuế, hệ thống Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
của tỉnh.v.v. 

II- VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN 
NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG,

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chuẩn mực đạo đức của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy 
Quảng Nam

Sổ tay đăng ký thực hiện Chỉ thị 03 
của Huyện ủy Đông Giang .

Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, 
đảng viên, quần chúng tự đăng 
ký phấn đấu thực hiện các 
chuẩn mực đạo đức đã được 
xây dựng, kết hợp đăng ký học 
tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh theo 
chuyên đề từng năm, phù hợp 
với cương vị, lĩnh vực công tác 
của từng cá nhân; định kỳ báo 
cáo chi bộ, cơ quan, đoàn thể 
nơi mình sinh hoạt, công tác 
để theo dõi, được đánh giá vào 
dịp cuối năm và làm cơ sở cho 
chi, đảng bộ phân loại tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên.
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- Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ 
thị 03 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, quy định của Trung ương như: Nghị 
quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương “Về 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban 
Chấp hành Trung ương về  “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 
số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 
76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc “Đảng viên đang công tác 
ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với 
chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. 

III- THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết TW4 khóa XI
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Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11/01/2012 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương về việc “Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường 
xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng 
viên”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng duy trì 
và thực hiện tốt hơn việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi, đảng 
bộ, cơ quan, đơn vị.

IV- ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

VÀO SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ 

Toàn cảnh sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 03 của  Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy (2014)
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Sau khi học tập chuyên 
đề toàn khóa và hàng 

năm, từng cán bộ, đảng 
viên tự liên hệ với tình 
hình cơ quan, đơn vị 
với chức trách, nhiệm 
vụ được giao, tự lập bản 
đăng ký thực hiện gắn 
với nội dung chuyên đề 
hàng năm. Trước hết, 
nêu gương trong thực 
hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, chống quan 
liêu, chống chủ nghĩa cá 
nhân, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm đối với nhân 
dân trong công việc. 

Một số địa 
p h ư ơ n g , 

cơ quan, đơn vị 
đã xây dựng quy 
định nêu gương 
về đạo đức, lối 
sống của cán bộ 
lãnh đạo chủ 
chốt và bổ sung 
yêu cầu về trách 
nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng 
viên vào quy chế 
làm việc để thực 
hiện. 

Một số chi, đảng bộ, việc đăng ký thực hiện nêu gương của cấp ủy, cán bộ 
chủ chốt được công bố công khai để cán bộ, đảng viên giám sát, chi bộ 

định kỳ đánh giá. Nhiều đảng bộ có sự vận dụng linh hoạt trong việc lập sổ để 
đảng viên đăng ký và theo dõi việc thực hiện thường xuyên của cán bộ, đảng 
viên như Huyện ủy Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước ...

Toàn cảnh sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 03 của Sở nội vụ

Toàn cảnh sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 03 của MTTQ Việt Nam tỉnh .
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Chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTG 
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 12/10/2012 

của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu 
quả sử dụng thời gian 
làm việc của cán bộ, 
công chức, viên chức, 
người lao động tại các cơ 
quan, đơn vị, xây dựng 
cơ quan văn hóa, thực 
hiện tốt trách nhiệm 
công vụ, có chuyển biến 
trong thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính, 
nâng cao tinh thần trách 
nhiệm của cán bộ, công 
chức gắn với quá trình 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị.

Một buổi tiếp dân của cán bộ huyện Phú Ninh . .

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Điện Bàn, đang tiếp dân.
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Sở Nội vụ tặng hoa trong  cuộc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi TP.Tam Kỳ

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa trong cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo các trường Đại học và Cao đẳng 
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Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn lồng 
ghép tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác 

trong các buổi sinh hoạt đầu tuần tại các trường học. Duy trì nề nếp kể chuyện 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào lễ chào cờ đầu tuần và nói chuyện chuyên 
đề tại các buổi ngoại khóa. 

V- VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG, 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ,

ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN HỌC SINH, SINH VIÊN  

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên của ngành 

Giáo dục và Đào tạo, đã lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị trong toàn ngành. 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè 2015

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè của huyện Phú Ninh
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Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 
tỉnh đã tổ chức học tập các chuyên đề Chỉ thị 03-CT/TW lồng ghép trong 

sinh hoạt chi đoàn và chủ điểm hàng tháng, tổ chức các hội thi kể chuyện, viết 
nhật ký làm theo lời Bác, “Sổ vàng học tập và làm theo lời Bác”, “Sổ tay tự rèn”, 
“Thuyết trình 5 điều 
Bác Hồ dạy thanh 
thiếu niên”, tổ chức 
cho đoàn viên, hội 
viên, đội viên đăng 
ký thực hiện các 
chuẩn mực đạo đức, 
các công trình phần 
việc làm theo lời Bác. 
Qua đó, giúp đoàn, 
hội viên thanh niên, 
học sinh, sinh viên 
nâng cao nhận thức 
trong học tập và làm 
theo tấm gương đạo 
đức của Bác.

Quang cảnh hội thi báo cáo Chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của Trường chính trị tỉnh.

Quang cảnh lễ trao thưởng Hội thi Chúng em kể chuyện 
Bác Hồ do Hội đồng đội Quảng Nam tổ chức.

Trường Chính trị tỉnh và hệ thống Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện 
đã đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

vào các chương trình giảng dạy. Trong 4 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 
Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức tập huấn về phương pháp giảng dạy 
lý luận chính trị nói chung, về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh nói riêng cho cán bộ, giảng viên các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
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VI- VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW 

Hằng năm, vào dịp sinh nhật Bác (19/5), nhiều đảng bộ cấp huyện, 
thị, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã 

tổ chức tọa đàm, gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu 
trong học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; có nhiều đảng bộ đã tổ chức các hình thức thi tìm hiểu, thi kể 
chuyện, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ về chủ đề học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cổ động việc thực 
hiện ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội thi kể chuyện Bác Hồ với lực lượng vũ trang của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh tỉnh Quảng Nam kỷ 

niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự 
Trọng và tuyên dương thanh 

niên tiên tiến  làm theo lời Bác.

TỔ CHỨC SINH HOẠT KỶ NIỆM, KỂ CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ 
TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các đài Truyền thanh-
Truyền hình cấp huyện, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện 
tử tỉnh, các hội, đoàn thể... đã mở chuyên mục, chuyên trang về “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Báo Quảng Nam 

MỞ CÁC CHUYÊN MỤC, CHUYÊN TRANG VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRÊN BÁO QUẢNG NAM, 
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
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Đài phát thanh, truyền hình tỉnh đã sản xuất 
nhiều phim tư liệu về đề tài “Quảng Nam 

với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị”. 

Đặc biệt, nội dung chuyên đề học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
hằng năm được một số cấp ủy tổ chức cho 
các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và 
không chuyên sân khấu hóa bằng những thể 
loại ca, kịch... tạo cảm xúc, ấn tượng sâu sắc đi 
vào lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
của Huyện Tiên Phước

Chuyên mục Làm theo lời Bác của Cổng điện tử Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh tỉnh 

SẢN XUẤT PHIM TƯ LIỆU VÀ SÂN KHẤU HÓA TRONG TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ 
HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ài phát thanh, truyền hình tỉnh đã sản xuất 
nhiều phim tư liệu về đề tài “Quảng Nam 

không chuyên sân khấu hóa bằng những thể 
loại ca, kịch... tạo cảm xúc, ấn tượng sâu sắc đi 

ài phát thanh, truyền hình tỉnh đã sản xuất 
nhiều phim tư liệu về đề tài “Quảng Nam 

loại ca, kịch... tạo cảm xúc, ấn tượng sâu sắc đi 
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Các tập thể, cá nhân nhận giải tại Hội nghị tổng kết 4 năm .

Nguyễn Thanh Hải - Nguyễn Long Phi, phóng viên Đài PTTH QN nhận giải thưởng cấp Trung 
ương “Cuộc thi sáng tác, quảng bá, tác phẩm VH-NT, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo - Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy tổ chức 
Cuộc thi sáng tác, quảng bá, tác phẩm VH-NT, báo chí chủ đề “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã 
chọn được 12 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh và xét 09 tác phẩm, bao gồm: 01 tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, 05 tác phẩm báo chí và 03 xuất bản phẩm để gửi 
tham gia dự thi ở Trung ương. 

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CHỦ ĐỀ 
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”



38

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tổ chức Tọa đàm kỷ 
niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014).

TỌA ĐÀM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Toàn cảnh buổi Tọa đàm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
của Huyện ủy Phước Sơn



BIÊN SOẠN, PHÁT HÀNH CÁC TẬP SÁCH CHỦ ĐỀ HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Ban tuyên giáo Tỉnh 
ủy biên tập và xuất bản 
tập sách về gương điển 
hình tiên tiến học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.

ủy biên tập và xuất bản 
tập sách về gương điển 
hình tiên tiến học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và xuất bản tập sách “Bác Hồ với Quảng 
Nam, Quảng Nam với Bác Hồ”.
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Ngày 12/4/2012, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí 
Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ Quảng Nam về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tình hình 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

VII- CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÔN ĐỐC
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03

Đồng chí Đinh Thế Huynh UVBCT, Bí Thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo TW phát biểu trong buổi làm việc.

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ 03 TẠI QUẢNG NAM
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Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng-Trưởng Ban Dân vận TW phát biểu trong buổi làm việc.

Ngày 02/11/ 2012, Ðoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Ðảng do đồng 
chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm 

Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết 
quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ 03 TẠI QUẢNG NAM
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Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra 39 lượt tổ chức, 36 
đảng viên và giám sát 31 tổ chức, 41 đảng viên; trong, đó có kiểm tra, giám 

sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Duy Xuyên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 483 tổ chức đảng và 1.497 lượt đảng 
viên khi có dấu hiệu vi phạm (so với nhiệm kỳ 2005-2010: tăng 51,4% tổ 

chức và 25,1% đảng viên; đối tượng là cấp ủy viên các cấp tăng 9,6%). Qua kiểm 
tra kết luận: 386/483 tổ chức đảng có vi phạm và 1.346/1.496 đảng viên có vi 
phạm; trong số vi phạm có 32 tổ chức đảng và 534 đảng viên phải xử lý kỷ luật. 

Đoàn kiểm tra của UBKT tỉnh Ủy làm việc tại Thành ủy Tam Kỳ.

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
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Đoàn kiểm tra của Bộ phận giúp việc kiểm tra tại Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đoàn kiểm tra của Bộ phận giúp việc kiểm tra tại Huyện ủy Hiệp Đức

Trong 4 năm qua, Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy  đã tổ chức 10 đợt kiểm tra với 
48 đoàn kiểm tra tại 18 huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc, đã 

thúc đẩy thực hiện tốt Chỉ thị 03 trong toàn Đảng bộ.

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC
 CHỈ THỊ 03 TỈNH ỦY





 THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(KHÓA XI)

SƠ KẾT, TỔNG KẾT
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I- SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 
SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 5 tháng 7 năm 2012  Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 

Thành phần Hội nghị, gồm đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Ngô Văn Hùng – UVBTV Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy - đồng chủ trì. Đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ phận 
chuyên trách 03 Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng. Các đồng chí  UVBTV 
Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh & các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh; 
đại biểu lãnh đạo, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy, bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy. 

Qua một năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu 
về nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, mục 

đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thấm nhuần hơn những giá 
trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, đã  tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện là hành động góp phần nâng 
cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; xây 
dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. 

(Theo báo cáo số 137-BC/TU, ngày 14 tháng 8 năm 2012)

Quang cảnh Hội nghị
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Quang cảnh Hội nghị

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 2 tháng 4 năm 2013, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của BCT. 

Thành phần Hội nghị, gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Hải- Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh - đồng chủ trì. Đại biểu tham dự: Đại biểu Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Bộ phận chuyên trách 03 Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, các 
đồng chí  UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND 
tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh & các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể của tỉnh, đại biểu lãnh đạo, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy, các tập 
thể, cá nhân tiêu biểu 2 năm thực hiện chỉ thị.
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 Tại hội nghị đã biểu dương và trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 
28 tập thể, 27cá nhân tiêu biểu trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh.

Có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, 
đảng viên, thể hiện trong việc thực hành tiết kiệm sử dụng ngân sách, 

thực hiện cải cách hành chính, trách nhiệm thi hành công vụ. Đa số các 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đều gắn việc thực hiện “ Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các phong trào hành động 
cách mạng như: giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 
mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cũng như các 
phong trào của Mặt trận, đoàn thể; thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
được giao.

Nhiều địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng 
tạo, phù hợp với điều kiện của mình.Nhiều nơi đã lựa chọn những vấn đề 
bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để tập 
trung chỉ đạo khắc phục. Nhiều nơi đã giải quyết dứt điểm được một số vụ 
việc tồn đọng kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng 
cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

(Theo báo cáo số 201-BC/TU, ngày 22 tháng 4 năm 2013)
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Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 20 tháng 5 năm 2014, Ban 
Thường vụ  Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 

Chính trị. Thành phần Hội nghị, gồm đồng chí Ngô Văn Hùng - Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Xuân Thọ - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng 
chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà 
Nẵng, đại biểu lãnh đạo các huyện, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 
các tập thể cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Chỉ thị.

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và đạt được những kết 
quả  quan trọng, các gương điển hình được xuất hiện nhiều trong cán bộ, 

đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng có vai trò quyết 

định trong việc thực hiện Chỉ thị. Hầu hết các cấp uỷ, hàng năm đều có kế 
hoạch, chương trình và hướng dẫn thực hiện; đồng thời làm tốt công tác kiểm 
tra, đôn đốc cấp dưới, nhất là ở cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị. Sau khi có 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng 
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 Tại Hội nghị UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 23 cá nhân 
tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh.

Các cá nhân , tập  thể điển hình tiên tiến nhận khen thưởng tại Hội nghị

bộ tỉnh đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4. Coi việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là giải pháp căn bản, quan 
trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác chính trị tư tưởng nói 
riêng, trong đó tập trung thực hiện chủ trương “ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên”. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng đã tổ chức tốt học tập chuyên đề toàn 
khóa và các chuyên đề từng năm; liên hệ với tình hình thực tế của ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong 
nhân dân để giải quyết dứt điểm như:giải tỏa, đền bù, tái định cư,quản lý đất 
đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng...Đồng thời, các cấp uỷ đã chỉ đạo 
công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên gắn với việc thực hiện quy định 
101 của Ban Bí thư về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt 
các cấp; quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên 
không được làm, xử lý nghiêm những sai phạm nhằm giữ nghiêm kỹ cương, kỹ 
luật trong Đảng và hệ thống chính trị ...làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng.

(Theo báo cáo số 268-BC/TU ngày 20 tháng 6 năm 2014)
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II. TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA  XI

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 14 tháng 5 năm 2015, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị  

03 của Bộ Chính trị. Thành phần Hội nghị, gồm đồng chí Đinh Văn Thu- Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Ngô Văn Hùng, UVTV, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - chủ trì. Đại biểu tham dự: các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan 
ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu…   

Quang cảnh Hội nghị
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Qua 4 năm triển 
khai thực hiện 

Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị, nhất là 
từ sau khi Ban Chấp 
hành Trung ương 
(khóa XI) ban hành 
Nghị quyết Trung 
ương 4, việc thực hiện 
Chỉ thị đã đi vào chiều 
sâu, gắn với công tác 
xây dựng Đảng, nhất 
là xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, các 
cấp ủy đảng từ tỉnh 
đến cơ sở đã quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Có tác dụng nhắc nhở, 
cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên; đồng thời, giáo dục cán bộ, đảng viên, hội, 
đoàn viên thường xuyên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, 
phẩm chất, lối sống. 

Từng bước siết lại kỷ luật, kỷ cương, góp phần ngăn chặn các hành vi 
tiêu cực, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Đã có nhiều tổ 
chức cơ sở đảng, đoàn thể từ yếu kém đã vươn lên đạt tiêu chí trong sạch, 
vững mạnh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã chú trọng nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lối làm 
việc, cải cách thủ tục hành chính, nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo 
đức, lối sống.

Chỉ thị 03-CT/TW không những được tiến hành trong Đảng, mà đã có 
tác dụng điều chỉnh các hoạt động trong hệ thống chính quyền; mà đã 
có tác dụng cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, địa 
phương và các phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân 
dân, mang lại hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp phát triển chung của tỉnh cũng như thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

(Theo báo cáo số 356 - BC/TU ngày 8 tháng 6 năm 2015)

Đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh phát biểu khai mạc.
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Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

 Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn tỉnh đã xuất nhiệm nhiều 
tấm gương điển hình đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị 
toàn tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã 
khen thưởng 23 tập thể, 23 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập, làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh
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 Sau Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện CT 03 của Bộ Chính trị, ngày 8. 
tháng 6 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 273-KL/
TU “ Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh trên địa bàn tỉnh ” đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, vai trò, vị trí và yêu cầu 
của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị: Phải coi việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, làm 
thất bại âm mưu và hoạt động “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công 
tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong thực hiện các chính sách 
phát triển, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Học tập am tường tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực đời sống xã 
hội và vận dụng tư tưởng đó vào điều kiện thực tế, phù hợp với tình hình 
của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể gắn với trách nhiệm của mỗi 
cán bộ, đảng viên “ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân” – như lời Bác Hồ dạy.

1

Đồng chí Ngô Văn Hùng-UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp 
việc phát biểu tổng kết Hội nghị
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2

4

3

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng nội dung, chương trình 
thực hiện thường xuyên, nhất là các chi bộ, đảng bộ cơ sở; thường 

xuyên đưa vào chương trình nghị sự sinh hoạt chi bộ, của các cấp ủy 
về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, 6 tháng, hàng 
năm có sơ kết, tổng kết. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 
chất lượng đảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 được xem xét để phân 
loại chất lượng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức 
lãnh đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nâng 

tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, 
nâng cao trách nhiệm trước Đảng, với Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất 
là cán bộ chủ chốt các cấp phải thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW 
của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ chốt các cấp; cấp trên nêu gương cho cấp dưới; đảng viên nêu 
gương cho quần chúng. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng đoàn Mặt trận, đoàn thể, các cơ 
quan báo chí, tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vận động các tầng lớp Nhân dân 
thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động 
cách mạng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm giáo dục 
thế hệ trẻ, có chương trình, nội dung giáo dục trong hệ thống ngành giáo 
dục-đào tạo của tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, phổ biến, nhân 
rộng các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán các biểu 
hiện trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, đấu tranh, phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo đồng 
thuận trong xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các 
thế lực thù địch, đồng thời phê phán, chấn chỉnh các tư tưởng, nhận thức 
chính trị lệch lạc trong Đảng và trong xã hội.

Các hoạt động văn học-nghệ thuật, các cơ quan thông tấn, báo chí của 
tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và phong phú các hoạt động, chuyên 
mục, chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
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5

6

7

Các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 

4, khóa XI ở cấp mình để kịp thời uốn nắn, ren đe không để xảy ra 
sai phạm, đồng thời kiên quyết xử lý các phần tử biến chất, cơ hội, giữ 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, lãnh đạo quần chúng tham gia công 
tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ 
thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu 
quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách 
nhiệm công vụ”, trong hệ thống cơ quan chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Các cấp ủy tiếp tục chuẩn bị nội dung thực hiện Chỉ thị 04 của 
Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI để đưa vào 

báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp. Sau đại hội Đảng các 
cấp, kịp thời củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của Bộ phận giúp việc của các cấp ủy; phát huy hơn nữa tinh thần chủ 
động, sáng tạo, tích cực bám sát, tiếp cận cơ sở để phát hiện những khó 
khăn, vướng mắc, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện thắng lợi Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.



LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ 03-CT/TW, CỦA CÁC HUYỆN, 

THỊ, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY 
TRỰC THUỘC TỈNH ỦY

KẾT QUẢ





59

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

4 năm qua, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh triển 
khai thực hiện Chỉ thị 

03-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) có nhiều nét mới, 
xuất hiện nhiều tập thể, cá 
nhân điển hình tiên tiến, 
tạo động lực thúc đẩy thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự địa phương, xây 
dựng tổ chức đảng TSVM, 
đơn vị VMTD... Đưa việc 
“Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” thành nội dung, thường xuyên, 
trong đó xác định việc “làm theo” là 
nhiệm vụ trọng tâm ở chi bộ, đơn vị. 
100% chi bộ đưa nội dung học tập và 
làm theo gương Bác vào nghị quyết 
lãnh đạo nhiệm vụ tháng và nội dung 
kiểm tra đảng viên theo định kỳ. Đảng 
ủy, Bộ CHQS tỉnh gắn việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh với thực hiện Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực 
hiện các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” tổ 
chức nhiều hoạt động như: Hội nghị 
gặp mặt, biểu dương điển hình tiên 
tiến học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh; Xuất bản Tập 
san “LLVT tỉnh thi đua làm theo 
gương Bác”, “Xứng danh Du kích Vũ 
Hùng”; tổ chức cuộc thi viết và phóng 
sự truyền hình về gương “Người tốt, 
việc tốt”; Chuyên mục QPTD xây 
dựng tiểu mục “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Các 

cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả 
nhiều chủ trương mới như: thực hiện 
“Năm mẫu mực về điều lệnh - chính 
quy” và “Năm an toàn giao thông”; 
“Mỗi tuần học một điều luật”, hoạt 
động “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân 
nhân”, thực hiện tốt các khâu đột phá 
trong phong trào thi đua và nhiệm vụ 
chính trị được giao. Một số cơ quan, 
đơn vị tổ chức xem chương trình “30 
phút học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” trên ti vi vào 
buổi sáng giờ đọc báo; phát động cán 
bộ, chiến sĩ sưu tầm, thi kể chuyện về 
tấm gương đạo đức của Bác. Một số 
chi bộ in sổ tay cấp cho cán bộ, đảng 
viên, quần chúng để ghi chép việc 
“Học tập và làm theo gương Bác” của 
mình hằng ngày, có xác nhận của chi 
bộ. Từ hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 đã 
xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến, góp phần hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân 
sự địa phương, thôi thúc cán bộ chiến 
sĩ nỗ lực phấn đấu xứng danh “Bộ đội 
Cụ Hồ”./.

Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam 

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt biểu dương khen thưởng tập 
thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh năm 2014 .
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Thực hiện Chỉ thị 03 của 
Bộ Chính trị (khóa XI), 
Bộ đội Biên phòng  tỉnh 

vượt qua mọi thử thách, khó 
khăn, nắm vững đặc điểm 
tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, 
chủ động triển khai đồng bộ 
các biện pháp công tác và 
đạt được những kết qủa nổi 
bật: Tổ chức tốt các hoạt động 
bảo vệ chủ quyền biên giới, cột 
mốc, vùng biển, đảo. Phối hợp 
thực hiện kế hoạch tăng dày, 
tôn tạo 60 mốc quốc giới tuyến 
Việt - Lào vượt tiến độ

Với tâm niệm “Đồn là nhà, biên giới 
là quê hương, đồng bào các dân tộc là 
anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ BĐBP 
tỉnh luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ 
với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. 
Nhiều chương trình, dự án tham gia 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội: 
Phòng đọc biên giới, trồng lúa nước; xây 
dựng nhà mái ấm biên cương, chung 
sức xây dựng nông thôn mới; chương 
trình “Vì những con tàu xa khơi”; tìm 
kiếm cứu nạn, cứu hộ... đã góp phần 
to lớn vào việc nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân. Mang lại 
diện mạo mới nơi biên giới, biển đảo. 
Những công trình giúp bạn Lào như 
trạm xá, trường học, khu kiểm soát 
liên hợp cửa khẩu Đắc tà oọc tại tỉnh 
Sê Koong; xây dựng nhà hữu nghị; tổ 
chức khám chữa bệnh miễn phí... đã 
tạo nên hình ảnh quan hệ quốc tế đặc 
biệt mẫu mực. 

 Với những chiến công, thành 

tích đã đạt được, 5 năm qua BĐBP 
tỉnh được tặng thưởng Huân chương 
Quân công hạng Nhất (2010); Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang 
thuộc Đảng bộ Biên phòng tỉnh được 
nhận Bằng khen Ban Tuyên giáo 
Trung ương về học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
(2013). Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 
hạng Nhì (2014); 02 Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, 04 Cờ thi đua 
xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
lệnh BĐBP.... Nhiều tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh.

Cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh sẽ tiếp 
tục đồng tâm đồng lòng, phát huy cao 
độ tinh thần và trí tuệ, trình độ và ý 
chí, xây dựng sức mạnh tổng hợp của ý 
Đảng, lòng Dân, ý chí Quân - Dân, triển 
khai đồng bộ các biện pháp công tác, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an 
ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc .

ĐẢNG ỦY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG NAM

Bộ Chỉ huy Biên phòng tổ chức diễn tập điển hình cơ chế triển 
khai phương án chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới .
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Trong 4 năm qua, việc 
học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh đã được cấp 
ủy, lãnh đạo Công an các 
cấp triển khai thực hiện 
tích cực với nhiều cách 
làm hay, sáng tạo. Công an 
các đơn vị, địa phương đã 
tổ chức cho cán bộ, đảng 
viên nghiên cứu sách, báo, 
tài liệu về tấm gương đạo 
đức của Bác; điều chỉnh, 
bổ sung các tiêu chí, chuẩn 
mực đạo đức; tăng cường giáo dục 
chính trị tư tưởng; tuyên truyền rộng 
rãi gương “Người tốt, việc tốt” trong 
học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Bác Hồ trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; thực hiện tốt cải 
cách hành chính và tổ chức diễn đàn 
“Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. 
Việc học tập và làm theo 06 điều Bác 
Hồ dạy CAND, làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động tích 
cực đến các mặt công tác, chiến đấu, 
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, ý 
thức phục vụ nhân dân của CBCS toàn 
lực lượng. Từ năm 2011 đến nay, CBCS 
Công an tỉnh đã đóng góp để xây dựng 
30 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 
1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 
07 đối tượng chính sách với số tiền 267 
triệu đồng; vận động hơn 2 tỷ đồng để 
giúp đỡ các em học sinh nghèo, đồng 
bào những nơi khó khăn và các đối 
tượng chính sách trong Ngành; thăm, 
tặng quà 3.257 đối tượng chính sách 
của Ngành nhân dịp lễ, tết; trợ cấp 

khó khăn đột xuất cho 159 lượt CBCS. 
Ngoài ra, Công an tỉnh còn duy trì tốt 
các hoạt động phụng dưỡng bà mẹ 
Việt Nam anh hùng; chăm sóc, giúp 
đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, 
học sinh nghèo vượt khó; tổ chức hiến 
máu nhân đạo và các hoạt động tình 
nguyện mang nhiều ý nghĩa nhân văn 
sâu sắc.

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, 
nhiều tập thể, cá nhân được cấp ủy, 
chính quyền các cấp khen thưởng. 
Có 02 tập thể, 61 cá nhân được Chủ 
tịch nước tặng “Huân chương Bảo vệ 
tổ quốc” các hạng; 148 tập thể, 315 cá 
nhân được các cấp tặng Bằng khen; 
900 tập thể, 6.532 cá nhân được các 
Tổng cục thuộc Bộ và Giám đốc Công 
an tỉnh tặng Giấy khen; 02 năm liền 
(2011, 2012) Công an tỉnh vinh dự 
được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ 
thi đua xuất sắc, năm 2013 được tặng 
Cờ thi đua của Bộ Công an; Đảng bộ 
Công an tỉnh giữ vững danh hiệu Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 
năm liền./.

Gương điển hình tiên tiến nhận khen thưởng trong đêm giao 
lưu Làm theo lời Bác

ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM 
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Báo cáo viên huyện ủy  tập huấn chuyên đề Học tập làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị, Đảng bộ 

huyện Duy Xuyên đã tập trung 
lãnh đạo, tạo được sự chuyển 
biến rõ nét trong nhận thức 
và hành động làm theo của 
cán bộ, đảng viên, góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức 
Đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên trong toàn 
Đảng bộ. Huyện ủy đã chỉ đạo 
triển khai đầy đủ, kịp thời các 
chuyên đề về học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
hằng năm. 100% chi, đảng bộ đã tổ chức 
rà soát, bổ sung hoàn thiện các chuẩn 
mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ và 
tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn 
vị. Nhiều địa phương đã duy trì tốt hoạt 
động của các tổ kể chuyện về tấm gương 
đạo đức của Bác, phục vụ đến các địa bàn 
dân cư nhân các ngày lễ lớn và các buổi 
sinh hoạt kỷ niệm của các đoàn thể quần 
chúng. Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện đã xây dựng chuyên mục về học 
tập và làm theo Bác phát sóng định kỳ 2 
lần trong tuần, Trạm Truyền thanh xã Duy 
Vinh xây dựng chuyên mục “Người Duy 
Vinh học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác”; ngành VH-TT xây dựng các 
kịch bản về nội dung học tập và làm theo 
Bác dưới hình thức sân khấu hóa biểu 
diễn phục vụ đến tận các địa bàn, thôn, 
khối phố... 

Trong thời gian 04 năm, đã xuất hiện 
nhiều mô hình và cách làm hay ở các địa 
phương, đơn vị, thi đua học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: 

Huyện ủy Duy Xuyên

Trường THPT Lê Hồng Phong đã tích cực 
vận động cán bộ, giáo viên xây dựng “Quỹ 
hỗ trợ học sinh nghèo” ; Trường THCS số 
1 Duy Vinh xây dựng “Tủ áo tình thương” 
từ nguồn đóng góp của thầy, cô giáo và 
các nhà hảo tâm. Trong phong trào hiến 
đất làm công trình công cộng hàng trăm 
hộ dân ở các xã Duy Sơn, Duy Hòa tháo 
dỡ tường rào, cổng ngõ, hiến hàng nghìn 
m2 đất .  Phong trào “Tuổi trẻ Duy Xuyên 
học tập và làm theo lời Bác” với các công 
trình, phần việc thanh niên như chương 
trình “Bát cháo tình thương”,tại Trung 
tâm Y tế huyện; xây dựng 27 Tủ sách học 
tập và làm theo lời Bác... Cô Nguyễn Thị 
Hường, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo số 
2 Nam Phước vận động phụ huynh hình 
thành nên tủ sách tư liệu về Hồ Chí Minh 
để giáo viên nghiên cứu dạy cho trẻ; Anh 
Nguyễn Na - Chủ tịch Hội CTĐ xã Duy 
Phước với tấm lòng yêu thương con người 
đã tự nguyện vớt xác những nạn nhân xấu 
số trên sông Câu Lâu về lo mai táng đàng 
hoàng mà không cần hậu tạ; anh Lê Văn 
Thịnh – người làm nghề sửa chìa khóa ở 
ngã ba Nam Phước 20 năm miệt mài dẫn 
trẻ em và người già qua đường./.
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Đảng bộ xã Đại Hồng- một trong 
những đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 03; 
nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng 
thời, đã có nhiều tấm gương trong việc 
học tập và làm theo Bác như ông Tăng 
Bồn (85 tuổi), người tích cực cống hiến 
cho phong trào của các hội quần chúng 
ở xã; sư cô Thích Nữ Minh Như- một nhà 
sư gắn bó với công tác từ thiện nhiều 
năm liền. Những việc làm ý nghĩa của các 
cá nhân và tập thể còn thể hiện rõ trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới như 
ông Nguyễn Thành Tám- người con quê 
hương xã Đại Minh đã giúp đỡ địa phương 
hơn 1 tỷ đồng để làm đường bê tông. Hay 
như ông Lê Tất Dũng (xã Đại An) đã bỏ ra 
300 triệu đồng để làm cầu cho nhân dân 
đi lại, sản xuất. 

Nhiều cơ quan, đơn vị đã sửa đổi lề lối 
làm việc như: cải tiến việc hội họp theo 
hướng ngắn gọn, chất lượng, đúng giờ; 
công khai, dân chủ xây dựng quy chế chi 
tiêu nội bộ, xây dựng quy tắc ứng xử... 
Những việc làm đó càng ý nghĩa hơn khi 
xuất phát từ trái tim, từ khối óc lòng tôn 
kính với Bác Hồ kính yêu.

Huyện ủy Đại Lộc

Anh Lê Tất Dũng trên chiếc cầu Anh thiết kế.

Qua 04 năm triển khai 
thực hiện Chỉ thị 03 - 
CT/TW của Bộ Chính 

trị (khóa XI), Đảng bộ huyện 
Đại Lộc luôn tiếp thu kịp thời 
tinh thần chỉ đạo của cấp trên, 
qua đó hướng dẫn cụ thể cho 
các cấp, các ngành, các địa 
phương thực hiện. Do vậy, 
hầu hết cán bộ, đảng viên và 
nhân dân đều nhận thức được 
yêu cầu, nội dung của Chỉ thị. 
Việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
đã trở thành việc làm thường xuyên; đã 
trở nên quen thuộc đối với cán bộ, đảng 
viên và nhân dân; đang từng bước có sức 
sống, bởi đã được hiện thực hóa bằng 
những việc làm cụ thể, thiết thực thông 
qua các phong trào thi đua, đóng góp tích 
cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện. .

Tiêu biểu như các phòng trào yêu 
nước được phát động trên địa bàn huyện 
gắn với việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang 
lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển 
biến, sức lan tỏa lớn. Đoàn thanh niên 
có phong trào “Thanh niên làm theo lời 
Bác”, Mặt trận có mô hình “Tọa đàm gia 
tộc về học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ánh sáng đường 
làng”, “Hạt gạo tình thương”, “Đồng tiền 
nhân ái”, Hội Liên hiệp Phụ nữ có phong 
trào “Hũ gạo tình thương”, Quỹ “Vì phụ 
nữ nghèo”, Hội Cựu chiến binh có phong 
trào “Vì đồng đội”, Liên đoàn lao động có 
phong trào “Mái ấm công đoàn”…. Đảng 
bộ, Mặt trận- các đoàn thể huyện xây 
dựng mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm”... 
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chính trị trong sạch vững mạnh; từng 
bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, 
lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, đoàn viên, thanh 
niên. 

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng 
quê hương (29/3/1975-29/3/2015), 
huyện Điện Bàn được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng II và được Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị 
quyết công nhận là Thị xã và 07 phường 
nội thị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, 
thời gian tới,  Ban Thường vụ Thị ủy tiếp 
tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh; trong đó, đẩy mạnh tuyên 
truyền, nhân rộng những mô hình, cách 
làm sáng tạo, hiệu quả; những điển hình 
tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, 
góp phần vào công cuộc xây dựng và 
phát triển thị xã, hoàn thành thắng lợi 
những mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc 
phòng-an ninh, xây dựng thị xã Điện 
Bàn giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu cuối 
năm 2015, được công nhận Thị xã hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
và năm 2020 đạt thị xã phát triển./.

Bốn năm qua, 
việc triển 
khai thực 

hiện Chỉ thị 03-
CT/TW ở Điện Bàn 
được các cấp ủy 
đảng, chính quyền, 
mặt trận, các hội 
đoàn thể từ thị xã 
đến cơ sở quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo, 
kịp thời quán triệt, 
triển khai thực 
hiện đến cán bộ, 
đảng viên và nhân 
dân. Việc “làm theo” đã dần đi vào nền 
nếp, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay”. Hầu hết chi, đảng bộ, cơ quan, đơn 
vị, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng 
những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, 
đảng viên và công chức. Nhiều tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô 
hình với những cách làm mới, sáng tạo, 
thiết thực, hiệu quả được ghi nhận, tiêu 
biểu:  Đảng ủy các xã Điện Quang, Điện 
Trung, Điện Phong thực hiện Chỉ thị 03 
gắn với chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng Nông thôn mới. Đến cuối năm 
2014, 3 xã được UBND Tỉnh công nhận 
đạt xã NTM năm 2014, trong đó, xã Điện 
Quang là đơn vị dẫn đầu của tỉnh, các xã 
còn lại đạt từ 14- 16 tiêu chí.  

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ 
thị 03-CT/TW đã tác động tích cực đến 
việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, 
ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần quan 
trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an 
ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống 

Lễ tuyên dương thanh thiếu niên làm theo lời  Bác vượt khó học giỏi 
huyện Điện Bàn .

Thị ủy Điện Bàn
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Huyện ủy Đông Giang

Gương điển hình tiên tiến nhận khen thưởng trong hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Từ khi Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) được ban hành, 
Ban Thường vụ Huyện ủy Đông 

Giang đã tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được 
nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa  
trong toàn Đảng bộ huyện. Từ năm 2011 
đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
tổ chức 05 lớp học tập chuyên đề và tác 
phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
1.445 lượt cán bộ, đảng viên; cấp xã, thị 
trấn đã tổ chức 55 lớp học tập cho 4.224 
lượt cán bộ, đảng viên tại xã, thị trấn và 
tổ chức tuyên truyền cho hơn 15.000 lượt 
cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các 
thôn học tập nội dung các chuyên đề và 
tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để việc “làm theo” tư tưởng tấm gương 
đạo đức của Bác được sâu rộng đến tất cả 
cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện 
ủy đã ban hành sổ đăng ký làm theo tấm 
gương Bác cho từng đảng viên và chi bộ 
trực thuộc đăng ký thực hiện theo từng 
năm.  Đến nay, tất cả các Đảng bộ, chi 
bộ, cơ quan đã xây dựng chuẩn mực đạo 
đức thành các khẩu hiệu hành động ngắn 
gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Ban 
Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Bộ phận 

giúp việc Chỉ thị 03 Huyện ủy phát hành 
tờ gấp tuyên truyền về các phong trào “5 
không và  3 có, 3 sạch”(*).

 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các 
hội nghị sơ kết 2 năm, 3 năm, 4 năm để 
đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
03. Biểu dương, khen thưởng 54 tập thể 
và 119 cá nhân có thành tích tiêu biểu 
trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác; 3 tập thể, 3 cá nhân được 
UBND Tỉnh tặng Bằng khen.  

Qua  4 năm triển khai thực hiện Chỉ 
thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) tác động tích cực đến 
việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, 
cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng 
trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch 
vững mạnh. 
_________

(*). Không  nghèo đói, không vi phạm luật bảo 
vệ và phát triển rừng, không bạo lực gia đình, 
không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy 
dinh dưỡng và bỏ học), 3 có (có hố xí, có chuồng 
trại chăn nuôi gia súc, có mô hình kinh tế), 3 sạch 
(sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) .
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Qua 4 năm 
triển khai 
thực hiện 

Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị khóa XI. 
Đảng bộ Hiệp Đức 
đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp ủy Đảng, 
Mặt trận đoàn thể, 
quần chúng nhân 
dân trên toàn địa 
bàn huyện đạt được 
nhiều kết quả. Cán 
bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, 
quần chúng nhân dân nhận thức ngày 
càng sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh.  

Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng, tình 
hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, cấp ủy 
chi bộ, đảng bộ cơ sở, 100% cán bộ, đảng 
viên và quần chúng đăng ký thực hiện 
các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương 
của Bác. Nội dung đăng ký làm theo ngắn 
gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù 
hợp với chức trách nhiệm vụ được giao 
và gắn với việc khắc phục những tồn tại, 
hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần 
Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

Từ nhận thức và việc làm trên, đã 
chuyển biến thực sự về tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hiệu quả 
công tác trong từng đơn vị và cá nhân. 
Qua 4 năm thực hiện đã biểu dương khen 
thưởng 28 cá nhân, 9 tập thể điển hình, 
tiêu biểu: đồng chí Huỳnh Hữu Cường 
- Bí thư Huyện Đoàn năng động, sáng 
tạo; đồng chí Nguyễn Thị Sáu -  Bí thư 
chi bộ thôn An Mỹ, Thăng Phước năng 
động, nhiệt tình; đồng chí Hồ Văn Xá - 

Huyện ủy Hiệp Đức

Bí thư chi bộ thôn 3, Phước Trà: Gương 
điển hình về vận động quần chúng phát 
triển chăn nuôi, ổn định đời sống; Trần 
Thị Thu Thủy-  thôn 2, Quế Bình: gương 
đảng viên trẻ tận tụy với việc vận động 
xây dựng nông thôn mới….Ông Nguyễn 
Văn Sáu- Thôn trưởng  An Mỹ, Thăng 
Phước: hiến 5.000m2 đất làm đường giao 
thông nông thôn. Khối phố An Đông, thị 
trấn Tân An vận động nhân dân hiến đất 
làm đường nội thị đạt nhiều kết quả; các 
mô hình tuổi trẻ sáng tạo lập thân lập 
nghiệp xã Quế Lưu, phát triển kinh tế 
gia đình theo hướng trang trại, gia trại xã 
Quế Bình, tích cực tham gia các phong 
trào, xây dựng tổ chức Đoàn, hội vững 
mạnh ở cơ sở, gương học sinh vượt khó 
học giỏi xã Quế Thọ; Đảng ủy Công an 
huyện với mô hình: Vì nước quên thân, vì 
dân phục vụ….; với phương châm “ chưa 
hết việc là chưa hết giờ” nhiều cơ quan 
đã phát huy cao vai trò trách nhiệm trong 
cải cách hành chính, ý thức trong phục 
vụ nhân dân, đã góp phần đáng kể vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn 
huyện.

Gương điển hình tiên tiến nhận khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm 
thực hiện Chỉ thị 03.



67

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thành ủy Hội An

Nhận thức sâu sắc 
tầm quan trọng 
của Chỉ thị 03 

về học tập làm theo tư 
tưởng tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, Đảng 
bộ, chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể 
thành phố Hội An thực 
hiện đạt được kết quả 
đáng khích lệ với nhiều 
mô hình, cách làm hay, 
sáng tạo, phù hợp, nhất 
là xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên “đủ đức, 
đủ tài” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với  Nghị 
quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề 
cấp bách về công tác xây dựng Đảng 
hiện nay”, Ban Thường vụ Thành ủy đã 
chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề 
bức xúc, nhạy cảm, từng bước khắc phục 
những hạn chế, khuyết điểm của các tổ 
chức Đảng và mỗi đảng viên. Qua đó, 
củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, 
chính quyền, góp phần quan trọng hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 
thành phố.

Việc thực hiện làm theo tấm gương 
của Bác đi sâu vào từng ngành, từng lĩnh 
vực, đơn vị. Các phong trào, hình thức 
về học tập theo gương Bác được thường 
xuyên đổi mới, thu hút đông đảo sự tham 
gia của các tầng lớp nhân dân. Đầu năm 
2015, Thành ủy  mời GS.TS Hoàng Chí 
Bảo nói chuyện về tư tưởng đạo đức Hồ 
Chí Minh cho cán bộ chủ chốt thành 
phố, cán bộ lãnh đạo thành phố qua các 
thời kỳ. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên 
và quần chúng hiểu rõ hơn về tư tưởng 
tấm gương đạo đức của Bác. Hoạt động 

giáo dục, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ 
được cấp ủy, Đoàn Thanh niên phối hợp 
ngành giáo dục triển khai với nhiều hình 
thức; phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một 
tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, 
“Nhật ký làm theo lời Bác”; Hội Liên 
hiệp Phụ nữ với phong trào thực hành 
tiết kiệm “Heo đất nhà ta”,“Heo đất lòng 
vàng” để vận động, quyên góp tiền xây 
dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo; 
cán bộ, nhân viên Đảng bộ Trung tâm 
QLDSVH với phong trào “Mỗi người một 
sản phẩm hay, một ý tưởng mới”, cuộc 
vận động xây dựng thành phố Sinh thái 
– Văn hóa – Du lịch.

Việc biểu dương, khen thưởng những 
tấm gương điển hình trong học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
được cấp ủy các cấp quan tâm. Trong đó, 
nổi bật gương điển hình Ni trưởng Thích 
Nữ Ánh Liên với phương châm “Tốt đời, 
đẹp đạo” đã tổ chức nhiều hoạt động từ 
thiện; Chi bộ An ninh, Đảng bộ Công an 
thành phố với những chiến công trong 
công tác bảo vệ an ninh chính trị, góp 
phần củng cố niềm tin của nhân dân đối 
với Đảng, Nhà nước…

Gương điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị sơ kết 
3 năm thực hiệnChỉ thị 03
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được đẩy mạnh với nhiều cách làm thiết 
thực, hiệu quả. Nổi bật là những chuyển 
biến về hành động “làm theo”. Phong 
trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
được phát động thực hiện, chuyển hóa 
và trở thành ý thức tự giác trong cán bộ, 
đảng viên, quần chúng ở từng cơ quan, 
đơn vị. Nhiều tấm gương điển hình xuất 
hiện, làm động lực cho phong trào thi 
đua yêu nước ở các cấp, các ngành, cơ 
quan, đơn vị. 

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị, Ban 
Thường vụ Đảng ủy quyết định tuyên 
dương, khen thưởng 88 tập thể, 80 cá 
nhân trong việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề nghị 
UBND Tỉnh khen thưởng 03 tập thể, 03 
cá nhân tiêu biểu. Thực hiện có hiệu quả 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh là giải pháp hiệu quả 
góp phần phòng chống sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong 
Đảng và ngoài xã hội; tạo sự quyết tâm, 
đồng thuận xây dựng Đảng ta thật sự 
trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là 
văn minh”.

Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
Sau 04 năm triển khai 

thực hiện Chỉ thị 
03 - CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XI) ở Đảng 
bộ Khối các cơ quan tỉnh 
đã tạo được sự chuyển 
biến sâu sắc về nhận thức 
và hành động trong đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, 
quần chúng, góp phần 
thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu phát 
triển kinh tế, xã hội của 
tỉnh cũng như công tác 
xây dựng Đảng của Đảng 
bộ. Đến nay, 100% cấp ủy cơ sở đã quán 
triệt nội dung Chỉ thị. Hầu hết tổ chức cơ 
sở đảng đưa việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một 
nội dung sinh hoạt thường xuyên; phần 
lớn cấp ủy cơ sở đã xây dựng, thực hiện 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo 
tấm gương đạo đức của Bác; một số cấp 
ủy đã xây dựng Quy chế nêu gương của 
cán bộ, đảng viên.

Qua kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng 
kết theo định kỳ cho thấy Chỉ thị 03 - CT/
TW đã trực tiếp góp phần quan trọng vào 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên; bước đầu giải quyết 
được một số vấn đề gây bức xúc trong 
dư luận; chất lượng sinh hoạt chi bộ 
từng bước nâng cao; năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ 
vững, tăng cường. Công tác kiểm tra thực 
hiện Chỉ thị được chú trọng và đưa vào 
chương trình kiểm tra, giám sát của cấp 
ủy, UBKT 02 cấp. Công tác tuyên truyền 
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các chương trình kế hoạch, phong trào 
thi đua của đơn vị nhằm tổ chức, động 
viên cán bộ, công nhân viên lao động 
thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Nhiều cán bộ lãnh đạo thể hiện tốt vai 
trò gương mẫu, dám nghĩ, biết làm, dám 
chịu trách nhiệm nhất là trong bối cảnh 
nhiều doanh nghiệp phải đối diện với 
nhiều khó khăn, thách thức do tác động 
của suy thoái kinh tế trong những năm 
qua. 

Có thể nói, sau 4 năm thực hiện Chỉ 
thị 03 của Bộ Chính trị đã có tác dụng 
tích cực trong việc chỉnh đốn ý thức tổ 
chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, 
đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp trong 
cán bộ, đảng viên và người lao động. 
Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức tự 
lực tự cường, niềm tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào con đường mà Bác Hồ và 
Đảng ta đã lựa chọn. Qua 4 năm thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng ủy Khối đã 
khen thưởng 47 tập thể, 57 cá nhân tiêu 
biểu và trình UBND tỉnh tặng Bằng khen 
cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 03 tại Công ty TNHH MTV PT 
hạ tầng KCN Chu Lai

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh 

Trong 4 năm qua, việc 
tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 
theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị trong 
Đảng bộ đã có những chuyển 
biến tích cực trong nhận thức 
và hành động của cán bộ, 
đảng viên và người lao động. 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
hướng dẫn của Đảng ủy Khối 
luôn kịp thời, đầy đủ; gắn 
việc thực hiện Chỉ thị với thực 
hiện các nghị quyết, kết luận của Trung 
ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên 
những kết quả quan trọng trong việc xây 
dựng và phát triển doanh nghiệp, trong 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng các 
đoàn thể vững mạnh. 

Từ hướng dẫn của Đảng ủy Khối, các 
đơn vị cơ sở đã chủ động, sáng tạo, tìm 
tòi cách thức tổ chức thực hiện các nội 
dung cụ thể như: xây dựng chuyên đề 
cho từng tháng để đưa vào sinh hoạt chi 
bộ; tổ chức thi tìm hiểu về các nội dung 
học tập và làm theo Bác; tiến hành rà 
soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện 
chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc 
điểm tình hình của đơn vị; lựa chọn vấn 
đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực đạo 
đức, lối sống từ đó đề ra phương hướng 
phấn đấu, tập trung chỉ đạo khắc phục…
Nhiều cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp 
chú trọng đưa nội dung học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức của Bác vào 
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Gương điển hình tiên tiến nhận khen thưởng trong Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sau khi Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 
14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa 
XI) được ban hành, Ban Thường 

vụ Huyện ủy xác định việc thực hiện Chỉ 
thị là nhiệm vụ thường xuyên và là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của 
công tác xây dựng Đảng, nhằm giáo dục 
đạo đức cách mạng, góp phần đẩy lùi 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, 
Chỉ thị 03 được tổ chức quán triệt, triển 
khai kịp thời  trong cán bộ chủ chốt của 
huyện. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn 
các TCCS đảng trực thuộc, Mặt trận, 
đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn huyện tổ chức phổ biến, quán triệt, 
tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, 
đảng viên, CNVC, đoàn hội viên và quần 
chúng nhân dân.  

 Việc học tập về tư tưởng, tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, kể chuyện về tấm 
gương đạo đức của Người được duy trì 
thường xuyên trong sinh hoạt của nhiều 
chi bộ. Bản tin nội bộ của huyện đã trích 
đăng các văn bản chỉ đạo về thực hiện 
nội dung việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh; đăng tải 
các bài viết về “gương người tốt, việc tốt” 
trên địa bàn huyện. Năm 2014, Huyện 
ủy đã phát hành tập sách “Gương học 
tập và làm theo lời Bác”, nhằm giới thiệu 
và biểu dương các tập thể, cá nhân trên 
địa bàn huyện có nhiều thành tích xuất 
sắc qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị, Bộ 
phận giúp việc của Huyện ủy đã tham 
mưu  Ban thường vụ Huyện ủy đề nghị 
cấp trên xét tặng Bằng khen Thủ tướng 
Chính phủ cho 01 cá nhân; UBND tỉnh 
khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân; 
UBND huyện khen thưởng cho 23 tập 
thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện Chỉ thị tại các hội nghị sơ 
kết 2 năm, 3 năm và tổng kết 4 năm thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Có thế nói, qua 4 năm triển khai thực 
hiện Chỉ thị 03- CT/TW, trên địa bàn 
huyện Nam Giang đã đạt được những 
kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến 
tích cực trong công tác xây dựng Đảng 
gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị của huyện và của từng tổ chức cơ sở 
đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện ủy Nam Giang
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Qua 4 năm tổ 
chức quán 
triệt, triển khai 

thực hiện Chỉ thị 03-
CT/TW của Bộ Chính 
trị, Đảng bộ huyện 
Nông Sơn đã nhận 
thức được tầm quan 
trọng, mục đích, ý 
nghĩa của việc học tập 
và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. 
Ban Thường vụ Huyện 
ủy Nông Sơn đã kịp 
thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt 
trận, các đoàn thể nhân dân xây dựng 
chương trình, kế hoạch cụ thể để thực 
hiện Chỉ thị, nội dung chuyên đề từng 
năm gắn với việc thực hiện Quy định số 
101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí 
thư và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) 
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay vào trong  sinh hoạt chi bộ định 
kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi, 
đảng bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý 
thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo 
đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công 
việc; tận tâm phục vụ nhân dân; chấp 
hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, nội quy, quy định của cơ quan góp 
phần đẩy lùi  suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW luôn được Ban 
Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện. 
Thực hiện tốt việc học tập các chuyên đề 
về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay” và việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị.  

Từ sự chuyển biến về nhận thức đã 
thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên, hội và 
đoàn viên có những việc làm, hành động 
cụ thể, xuất hiện ngày càng nhiều mô 
hình tiêu biểu, cách làm hay trên địa bàn 
huyện như: Hội LHPN huyện với phong 
trào thi đua”Phụ nữ Nông Sơn thực hành 
tiết kiệm học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hũ gạo tiết kiệm”; 
trong phong trào hiến đất xây dựng công 
trình công cộng một hộ dân đã tự nguyện 
hiến 500m2 đất, tham gia 25 ngày công và 
ủng hộ 17 triệu đồng để làm công trình 
giao thông nông thôn,…

Qua Hội nghị sơ kết 02 năm, 03 năm 
và tổng kết 04 năm thực hiện việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, có 31 tập thể và 43 cá nhân điển 
hình trong học tập và làm theo gương 
Bác được UBND huyện biểu dương, khen 
thưởng; 03 tập thể và 03 cá nhân được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen, 01 tập thể 
được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 
bằng khen./.

Tuyên dương khen thưởng các gương điển hình tiên tiến

Huyện ủy Nông Sơn
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và cá nhân điển hình trong việc tích cực 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu 
đi đầu trong các phong trào hành động 
cách mạng, chia sẻ đồng tiền, bát gạo 
giúp đỡ người nghèo vượt khó vươn lên... 
Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 
đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) bước đầu đạt nhiều kết 
quả, đã giải quyết dứt điểm những vấn 
đề bức xúc, nhiều việc tồn đọng, kéo dài; 
từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng 
cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, 
và Nhà nước ta.

 Đạt được kết quả trên trước hết có sự 
thống nhất cao trong Đảng và xã hội về 
tầm quan trọng của việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, 
chặt chẽ, quyết liệt và rất cụ thể của cấp 
ủy huyện và cơ sở, tham mưu sâu sát 
của Bộ phận giúp việc; ý thức tự giác tu 
dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng 
viên; đồng thời việc thực hiện Chỉ thị 03 
luôn gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự 
gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị, sự giám sát của  nhân dân./.

Sau 4 năm triển khai 
thực hiện Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị về 

“tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đã tạo chuyển biến 
rõ nét về nhận thức và 
hành động của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, cán 
bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân huyện Núi 
Thành. Ngoài việc tổ chức 
học tập nghiêm túc, sâu 
sắc các nội dung chuyên đề, các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể... 
xây dựng chuẩn mực đạo đức, hành động 
làm theo của tập thể, cơ quan, đơn vị và 
tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân 
dân đăng ký làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh.

 Những gương tập thể và cá nhân 
điển hình trong học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức của Bác trong những 
năm qua đã góp phần có hiệu quả nhắc 
nhở, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, 
rèn luyện, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, 
lối sống, thực hiện chống tham nhũng, 
lãng phí; công tác cải cách thủ tục hành 
chính, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo kịp thời hơn; tinh thần, thái 
độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công 
chức được nâng lên rõ rệt; các phong trào 
thi đua yêu nước, hành động nhân đạo, 
từ thiện, giúp nhau vượt qua khó khăn 
trong cuộc sống được xã hội quan tâm, 
xem đây là trách nhiệm của cộng đồng. 
Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, huyện, 
ngành, mặt trận, các đoàn thể và cơ sở 
đã gặp mặt, biểu dương hơn 200 tập thể 

Huyện ủy Núi Thành

Toàn cảnh khen thưởng Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW
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Sau 04 năm nhìn 
lại, có thể khẳng 
định rằng Phú 

Ninh đang dần hoàn 
thiện mục tiêu của 
mình, tạo nên những 
nét mới trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện.  

Thứ nhất, Việc xây 
dựng kế hoạch, tổ chức 
học tập quán triệt các 
chuyên đề hằng năm 
chú trọng vào chất lượng, xác định rõ 
nội dung, vấn đề trọng tâm cần lãnh đạo 
thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
đề ra. 

Thứ hai, Đăng ký chuẩn mực đạo đức 
của tập thể, cá nhân được chỉ đạo thực 
hiện theo hướng “ ai yếu điểm nào đăng 
ký nội dung khắc phục điểm đó” gắn với 
nội dung chuyên đề của từng năm. Nội 
dung đăng ký làm theo của chi bộ phải 
được thảo luận, lấy ý kiến góp ý, thống 
nhất của đảng viên trong chi bộ; được 
cấp uỷ cấp trên xác nhận và quản lý, theo 
dõi. 

Thứ ba, Nâng cao chất lượng việc đưa 
nội dung học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ; 
trong phiên họp có đánh giá, nhận xét, có 
biểu dương, phê bình mỗi cá nhân trong 
thực hiện; lấy đó làm cơ sở để phân loại 
đảng viên cuối năm. 

Thứ tư, Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, theo định kỳ và theo chuyên đề; 
lấy kết quả kiểm tra, giám sát làm thước 
đo trong việc đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của cá nhân và tổ chức 
cơ sở Đảng.

Thứ năm, Tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 
của Huyện ủy, định kỳ hằng quý tổ chức 
họp với thành viên Bộ phận 03 để nghe 
phản ánh thông tin từ cơ sở, định hướng 
giúp cơ sở tháo gỡ những tồn tại. 

Thứ sáu, Công tác hướng dẫn, định 
hướng, hỗ trợ xây dựng các gương, mô 
hình điển hình trên các lĩnh vực được tập 
trung với những giải pháp cụ thể, đồng 
bộ; gắn với thường xuyên tuyên truyền, 
khuyến khích dưới nhiều hình thức: Bản 
tin nội bộ huyện ủy, Cổng thông tin điện 
tử, Đài TT- TH huyện…

Từ đó đã tạo nên những nét mới trong 
việc làm theo Bác qua các mô hình tiêu 
biểu mang màu sắc riêng của Phú Ninh: 
“Tiếp công dân  ngày thứ 7 hằng tuần”; “4 
phải” (phải: minh bạch, tận tình, chính 
xác, đúng hẹn); “4 biết” (biết cười, biết 
chào, biết cảm ơn, biết xin lỗi); “2 thêm, 
3 có” (2 thêm: mỗi ngày làm thêm 01 giờ, 
mỗi tuần làm thêm 1 buổi; 3 có: làm việc 
có kế hoạch, có chất lượng, có sản phẩm 
cụ thể). Từ năm 2011-2014, huyện ủy 
tặng giấy khen cho 41 tập thể, 52 cá nhân; 
trong đó có 03 tập thể, 03 cá nhân được 
UBND Tỉnh tặng Bằng khen.

Huyện ủy Phú Ninh

Hội nghị tổng kết xây dựng đảng gắn khen thưởng việc thực hiện 
Chỉ thị 03.
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Qua 04 năm triển 
khai thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/

TW của Bộ Chính trị,  
Phước Sơn đã kế thừa 
và phát huy những kết 
quả đạt được của việc 
triển khai, thực hiện 
Chỉ thị 06 – CT/TW của 
Bộ Chính trị. Các cấp 
ủy Đảng và hệ thống 
chính trị từ huyện đến 
cơ sở đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo việc thực 
hiện Chỉ thị 03 – CT/
TW về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh trên địa bàn huyện.

 Từ kết quả việc chuyển biến về nhận 
thức, việc làm theo tấm gương của Bác đã 
trở thành công việc thường xuyên bằng 
những việc làm cụ thể, như: xã Phước 
Mỹ, Phước Năng, Phước Thành đạt đơn 
vị dẫn đầu; Văn phòng HĐND – UBND 
huyện được tặng Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ; xã Phước Xuân đề 
nghị tặng Bằng khen của UBND Tỉnh...; 
Ngành Giáo dục – Đào tạo huyện đã đẩy 
mạnh thực hiện các phong trào thi đua 
“Dạy tốt – Học tốt”, “Khuyến học, khuyến 
tài”, phong trào” Trường học thân thiện 
– Học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô 
giáo là một tấm gương đạo đức tự học 
và sáng tạo”; Phong trào thi đua Quyết 
thắng trong lực lượng vũ trang được thực 
hiện tốt, được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III và 
nhiều giấy khen, Bằng khen các cấp. Các 
phong trào thi đua trong hệ thống chính 
trị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận 
và các đoàn thể được đẩy mạnh, tiêu biểu 
như “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, 

Huyện ủy Phước Sơn

phong trào  Phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà”, “Đồng tiền tiết kiệm, hũ 
gạo tiết kiệm”. Ngoài ra, còn có các cá 
nhân, gia đình tiêu biểu xuất sắc là tấm 
gương tiêu biểu trong cộng đồng, như: 
gia đình Ông Hồ Văn Nhun, ông Hồ Văn 
Rim, ông Vũ Xuân…và các cá nhân tiêu 
biểu trong việc học tập và làm theo tấm 
gương của Bác như ông Ngô Văn Nghĩa, 
ông Trần Văn Sửu, ông Hồ Văn Ngòi, ông 
Hồ Văn Tý...Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 
03 tập thể và 03 cá nhân và đề nghị Hội 
đồng thi đua khen thưởng huyện tặng 
Giấy khen cho 27 tập thể và 29 cá nhân 
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Qua 04 năm triển khai, thực hiện việc 
học tập và làm theo tấm gương của Bác 
đã có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, bước đầu góp phần củng cố 
niềm tin với Đảng, tác động, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng 
Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn 
thể trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng 
viên xứng đáng vừa là người lãnh đạo, 
vừa là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân./.

Sơ kết 3 năm và tuyên dương gương điển hình tiên tiến .
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viên, nhân dân. Tại Trung tâm Y tế huyện 
có  “Bát cháo tình thương” ; Trường THPT 
Trần Đại Nghĩa có “Bữa cơm tình thương 
khuyến học”; Hội Chữ thập đỏ thôn Phú 
Dương với mô hình “10 gia đình giúp 01 
gia đình” bằng cách tiết kiệm gạo, vận 
động tiền để giúp đỡ các đối tượng già 
yếu, neo đơn, tàn tật; Chi bộ Trung Lộc 
(Quế Minh) vận động nhân dân hiến đất 
làm đường giao thông nông thôn…Nhiều 
cá nhân hiến đất, để làm đường giao 
thông, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng 
như: Ông Nguyễn Văn Trung (Hương 
An), ông Nguyễn Tường (thị trấn Đông 
Phú).... Ông Trần Ngọc Du (Hội Khuyến 
học huyện ) vận động nhân dân, các nhà 
hảo tâm đóng góp quỹ cho người nghèo. 
Ông Huỳnh Tân (Quế Minh) nhặt được 
của rơi (2,5 chỉ vàng và 2,5 triệu đồng)  trả 
lại người mất,… 

Với những kết quả như vậy, trong 04 
năm qua, Huyện ủy đã xét chọn, khen 
thưởng 60 tập thể, 134 cá nhân điển hình 
trong học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác; đề nghị tỉnh khen 03 tập thể, 
03 cá nhân. Riêng tại Hội nghị tổng kết 04 
năm thực hiện Chỉ thị 03 đã khen thưởng 
13 tập thể, 32 cá nhân tiêu biểu.

Để việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh có 

sức lan tỏa ngày càng sâu 
rộng và trở thành nhiệm vụ 
thường xuyên của toàn thể 
cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân, trong 04 năm 
qua Ban Thường vụ huyện 
ủy Quế Sơn đã tổ chức 04 
lớp triển khai chuyên đề cho 
đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
huyện; chỉ đạo cấp ủy  triển 
khai quán triệt đến cán bộ, 
đảng viên, hội đoàn viên; 
chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề trong 
sinh hoạt định kỳ của chi bộ; tổ chức và 
hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức 
sơ kết 01 năm, 02 năm, 03 năm và tổng 
kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; 
đưa việc thực hiện học tập và làm theo 
gương Bác vào tiêu chí chấm điểm thi 
đua cho các đơn vị và là một trong các cơ 
sở để đánh giá chất lượng đảng viên và 
phân loại tổ chức cơ sở đảng (riêng năm 
2014, có 59/67 đơn vị đạt loại tốt, 08/67 
đơn vị đạt loại khá, không có đơn vị yếu 
kém); kịp thời biểu dương những gương 
điển hình tiêu biểu, đồng thời hướng dẫn 
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 
xây dựng những phóng sự tuyên truyền 
về gương điển hình trong thực hiện Chỉ 
thị 03; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao huyện có những tiết mục, tiểu phẩm 
về gương người tốt, việc tốt; đưa nội dung 
những gương điển hình về học tập và làm 
theo gương Bác vào các Bản tin Tuyên 
giáo; đặt pa-nô, khẩu hiệu trực quan cổ 
động việc học tập làm theo gương Bác…

Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu 
biểu và cách làm hay, hiệu quả, tạo sự 
phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng 

Huyện ủy Quế Sơn

Ông Trần Ngọc Du, Hội khuyến học (hàng sau bên trái) trao học 
bổng cho học sinh.
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Ngay sau khi có Chỉ 
thị 03-CT/TW, ngày 
14/5/2011của Bộ 

Chính trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” , trên cơ sở hướng 
dẫn của Trung ương, của 
Tỉnh; Thành ủy Tam Kỳ đã 
chỉ đạo các TCCS Đảng trực 
thuộc, các cơ quan, ban, 
ngành, Mặt trận và các hội, 
đoàn thể thành phố tổ chức 
quán triệt và triển khai thực 
hiện Chỉ thị.  Sau một năm 
triển khai thực hiện, tháng 5 năm 2012, 
tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ 
thị 03-CT/TW, Tổng kết 5 năm Chỉ thị 
06, Thành ủy Tam Kỳ đã khen thưởng  
23 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu. Ngày 
21/11/2012  Ban Tuyên giáo Thành ủy đã 
tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy 
ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tiếp tục 
đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị, trong đó, chỉ đạo các 
cấp ủy Đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện tổ 
chức chào cờ đầu tháng gắn với việc thực 
hiện Chỉ thị 03. Nhân dịp Kỷ niệm 124 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2014) Ban Tuyên giáo 
Thành ủy đã biên soạn và phát hành tập 
sách “Gương người tốt - việc tốt học tập và 
làm theo tư tưởng - đạo đức Hồ Chí Minh 
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ”, tập sách 
này đã được phát hành đến tận các chi bộ 
cơ sở và là một trong những tài liệu phục 
vụ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, trở thành 
kênh tuyên truyền quan trọng trong học 
tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. 

Trong 4 năm qua, nhiều mô hình hay 
mang lại hiệu quả thiết thực như:  Khối 

phố tự quản tại các phường An Xuân, 
Tân Thạnh; mô hình khối phố không có 
tệ nạn xã hội, không có trẻ em hư hỏng 
gắn với phong trào xóa đói giảm nghèo 
ở phường An Mỹ; mô hình “Ký túc xá an 
toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” 
do Công an phường An Mỹ xây dựng ở 
Trường ĐH Quảng Nam; mô hình “tiếng 
mõ an ninh” góp phần bảo đảm an ninh 
trật tự ở phường Tân Thạnh; mô hình 
thôn văn hóa Phú Ninh xã Tam Ngọc 
vận động nhân dân tham gia xây dựng 
nông thôn mới và bảo vệ an ninh trật tự. 
Ở  các Chi hội phụ nữ cơ sở xã, phường, 
thôn, khối phố với tinh thần “Lá lành 
đùm lá rách” đã phát động các phong 
trào nuôi heo đất, tiết kiệm tiền chợ, hũ 
gạo tiết kiệm…  Có thể nói, nhìn lại sau 
4 năm triển khai Chỉ thị 03 trên địa bàn 
Thành phố Tam Kỳ đã thu được nhiều 
kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, 
nhiều gương sáng trong học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức của Bác. Đúng 
như tâm niệm của Người sinh thời: “Lấy 
gương tốt trong quần chúng nhân dân và 
cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau, 
lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất 
sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”.

Thành đoàn Tam Kỳ tổng kết 4 năm Chỉ thị 03, tuyên dương 21 
thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thành ủy Tam Kỳ
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Quang cảnh  Hội nghị triển khai chuyên  đề  năm 2015 
cho cán bộ chủ chốt huyện .

Huyện ủy Tây Giang đã 
xây dựng kế hoạch 
thực hiện Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính trị, triển 
khai quán triệt, học tập các 
chuyên đề về tư tưởng và tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
cho  cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn 
huyện. Chỉ đạo các tổ chức cơ 
sở đảng đưa nội dung học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt 
định kỳ hàng tháng của các chi, 
đảng bộ, các buổi sinh hoạt 
cuả các đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị-xã hội, xây dựng các tiêu chuẩn 
đạo đức phù hợp với từng cơ quan, đơn 
vị, địa phương. Xây dựng sổ tay có ghi 
05 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, 05 
điều cán bộ, đảng viên Tây Giang và 05 
điều nhân dân Tây Giang học tập và làm 
theo Bác. Tổ chức chào cờ đầu tháng cho 
toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức từ 
huyện đến cơ sở .

Xây dựng các chuyên mục Chỉ thị 
03 trên Đài Truyền thanh-Truyền hình 
huyện, Bản tin Tây Giang . Tổ chức nhiều 
hoạt động tuyên truyền nhân các ngày 
lễ lớn, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với 
tuyên truyền về tấm gương đạo đức của 
Bác; tổ chức các Hội thi “Bí thư chi bộ 
giỏi” gắn với kể chuyện về tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Xây dựng mô hình hũ 
gạo tiết kiệm, ống nứa tiết kiệm, hũ gạo 
tình thương của Hội LHPN huyện; phong 
trào “Thanh niên làm theo lời Bác” của 
Huyện Đoàn; phong trào “Công an làm 
theo 6 điều Bác dạy” của Đảng bộ Công 
an huyện; phong trào “Phát huy truyền 
thống, cống hiến tài năng, xứng danh 

Huyện ủy Tây Giang

bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy Quân sự 
huyện, Công an huyện phối hợp Ủy ban 
MTTQVN huyện tổ chức Diễn đàn Công 
an lắng nghe ý kiến người dân .

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị, có 
nhiều gương điển hình tiêu biểu: Đảng bộ 
cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, Đảng 
bộ Quân sự, Công an, Đảng bộ xã Anông, 
Đảng bộ xã Lăng, Hội LHPN huyện… 
Đồng chí Bh’riu Liếc, Bí thư Huyện ủy; 
đồng chí Đoàn Thanh Thuận, Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng 
chí Pơloong Nấp, Chủ tịch Hội người cao 
tuổi huyện; đồng chí Alăng Đàn, Chủ 
tịch Hội Cựu Chiến binh huyện; đồng chí 
Pơloong Điền, Bí thư Đảng ủy xã Lăng; 
chị Coor Thị Hơn, xã Lăng; Hôih Thị Tiêu, 
xã Anông; ông Bhnướch Bê-Chủ tịch Hội 
CCB xã Dang…; Phấn đấu vươn lên trong 
phát triển kinh tế: anh Trần Văn Được, 
xã Bhalêê; chị Cơlâu Giáp, thôn Jda xã 
Lăng; anh Arất Hieh, xã Anông….; nhiều 
hộ đã hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để 
xây dựng nông thôn mới: ông Arâl Đúch, 
xã Anông; ông Cơlâu Nhấp, Cơlâu Nhất, 
thôn Pơning; ông Hôih Giuc, Zơrâm Đíp 
xã Lăng…
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Qua 4 năm triển khai 
thực hiện Chỉ thị 
03 –CT/TW, của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, Đảng bộ và nhân 
dân huyện Thăng Bình đã 
tích cực hưởng ứng học tập 
và làm theo tấm gương của 
Bác với tinh thần nghiêm túc, 
tự giác đã đạt được những 
kết quả quan trọng. 

Căn cứ nội dung Chỉ thị 
số 03, huyện ủy Thăng Bình đã kịp thời 
xây dựng các kế hoạch triển khai, thành 
lập bộ phận giúp việc; đồng thời, chỉ 
đạo, hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ 
sở Đảng, các tổ chức đoàn thể từ huyện 
đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện. Trong 4 năm, toàn huyện đã 
tổ chức được 64 lớp với gần 10 nghìn lượt 
CNVCLĐ theo học; trong đó có 4 lớp dành 
cho cán bộ chủ chốt, CBCC khối cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể, xí nghiệp, công 
ty với hơn một nghìn lượt người học; 60 
lớp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo 
viên và CBCC, lao động ở 22 xã, thị trấn 
và các đơn vị trường học với 8 nghìn lượt 
người học. Tỷ lệ cán bộ, công chức tham 
gia học tập bình quân toàn huyện trong 4 
năm qua đạt 97%. Sau khi học tập, quán 
triệt, đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức 
phù hợp, các mô hình làm theo Bác một 
cách thiết thực, hiệu quả. Mỗi tổ chức và 
cá nhân cán bộ, đảng viên, công nhân, 
viên chức đăng ký nội dung làm theo 
Bác ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực 
hiện, dễ kiểm tra, giám sát, phù hợp với 
chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với 
việc khắc phục những tồn tại, hạn chế 

sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XI, làm cơ sở để đánh 
giá, nhận xét cán bộ, đảng viên cuối năm. 
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ 
thị được tổ chức thực hiện thường xuyên. 
Hầu hết các chi bộ, đảng bộ đã đưa nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ 
hằng tháng. 

Nhiều cách làm hay, mô hình tốt, điển 
hình tiên tiến xuất hiện. Từ đó, việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu. Kết 
quả đó đã góp phần tích cực vào công tác 
xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. 

Kế thừa những kết quả đạt được trong 
4 năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp 
của quê hương Thăng Bình, tin tưởng 
rằng việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác trong thời gian tới sẽ đạt 
được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần 
vào công cuộc xây dựng và phát triển 
huyện nhà hoàn thành thắng lợi những 
mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, xây dựng địa phương giàu đẹp, 
văn minh.

Hội nghị triển khai chuyên  đề  năm 2014 cho cán bộ chủ chốt huyện

Huyện ủy Thăng Bình
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Với nhận thức sâu sắc 
về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 03-CT/TW của 
Bộ Chính trị; cùng với sự 
hướng dẫn, chỉ đạo của cấp 
trên, cấp ủy Đảng và người 
đứng đầu các cấp từ huyện 
đến cơ sở đã xây dựng kế 
hoạch, thành lập Bộ phận 
giúp việc, Bộ phận chuyên 
trách, ban hành Qui chế làm 
việc, giúp cấp ủy lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 
Chỉ thị một cách nghiêm túc, chặt chẽ 
và kịp thời, đúng với chỉ đạo, hướng 
dẫn của cấp trên và phù hợp điều 
kiện thực tế tại địa phương.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 
gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XI) 
đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ 
nhận thức đến hành động trong cán 
bộ, đảng viên và đông đảo các tầng 
lớp nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt 
chính trị rộng lớn. Bên cạnh các tập 
thể, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trên địa bàn huyện đã có những 
việc làm cụ thể, thiết thực gắn với từng 
vị trí, việc làm của mình, đã trở thành 
điển hình tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức của Bác, 
tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân 
dân như: đồng chí  Ngô Minh Hòa, 
cán bộ Nông nghiệp xã Tiên Mỹ đề ra 
nhiều giải pháp nâng cao sản lượng 
lúa, đậu, góp phần nâng cao mức 
sống cho người dân; đồng chí Huỳnh 

Văn Truyền, Bí thư chi bộ 1 Đảng ủy 
xã Tiên Cảnh nhiệt tình, trách nhiệm, 
gần dân, gương mẫu trong sinh hoạt; 
ông Lê Văn Mai thôn 5 xã Tiên Sơn 
tình nguyện hiến 5000m2 đất và nhiều 
cây cối trong vườn để làm đường giao 
thông... Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW, huyện đã biểu dương, 
khen thưởng 53 tập thể, 130 cá nhân 
có những thành tích tiêu biểu trong 
học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Bác.

Kế thừa những kết quả đạt được 
trong 4 năm qua; phát huy truyền 
thống yêu nước của quê hương, trong 
thời gian tới đảng bộ và nhân dân 
huyện nhà sẽ tiếp tục thực hiện việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả 
hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng 
lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh, xây dựng quê 
hương Tiên Phước ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Huyện ủy Tiên Phước

Các cá nhân có thành tích  qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-
CT/TW nhận giấy khen tại hội nghị
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Qua 04 năm 
triển khai, 
học tập, thực 

hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính 
trị về “Tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm 
theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” 
trên địa bàn huyện 
Bắc Trà My đã có 
nhiều chuyển biến 
tích cực trên tất cả 
các lĩnh vực kinh tế - 
chính trị và đời sống 
xã hội. Thường vụ 
Huyện ủy, các cấp ủy 
Đảng, tích cực trong công tác tuyên 
truyền nhất là Bộ phận giúp việc, Bộ 
phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị 
03 huyện, tập thể Ban Tuyên giáo. 

Qua quá trình triển khai học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức của 
Bác, trên địa bàn huyện Bắc Trà My 
đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu 
trong việc hiến đất xây dựng công 
trình công cộng, xây dựng trường học 
cho các em, xây cầu, mở đường giao 
thông nông thôn mà không nhận 
tiền bồi thường; nhặt của rơi với giá 
trị lớn nhưng liên hệ trả lại cho người 
mất; nhiều mô hình: heo đất phụ nữ, 
khai hoang làm lúa nước, lập trang 
trại của đoàn thanh niên... Trong 
những gương tiêu biểu về “làm theo” 
gương Bác, phải kể đến gương vợ 

chồng đồng chí Tử Vi Dân (Tổ Đồng 
Trường II, Thị trấn Trà My) là cán bộ 
hưu trí nhưng đồng chí đã tâm huyết 
dành trọn tất cả tinh thần và vật chất 
(dành trên 700 triệu đồng ) xây Nhà 
thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài 
Bác. Nhà thờ trưng bày hơn 200 đầu 
sách, gần 500 tư liệu, hình ảnh, phả 
đồ về cội nguồn, dòng họ, thân thế, 
sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 
mong muốn được lưu giữ lại những 
hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời cách 
mạng vĩ đại của Bác để giáo dục cho 
con cháu mai sau. Nhà thờ Bác Hồ 
tại gia đình đồng chí Tử Vi Dân đã 
trở thành “địa chỉ đỏ” để thanh thiếu 
niên, học sinh trên địa bàn huyện Bắc 
Trà My thường xuyên đến tham quan, 
tìm hiểu, đọc sách, báo, tư liệu. 

Huyện ủy Bắc Trà My

Vợ chồng ông Tử Vi Dân bên Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh .
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Chỉ thị. Khen thưởng 01 cá nhân được 
khen cấp Trung ương; 03 tập thể, 03 cá 
nhân được khen cấp Tỉnh; 10 tập thể, 
14 cá nhân được khen cấp huyện.

Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã kịp thời biểu dương, khen 
thưởng 10 tập thể, 28 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ 
thị 03 của Bộ Chính trị; đồng thời, nhân 
rộng những điển hình tiên tiến, các mô 
hình, cách làm hay, ý nghĩa thiết thực 
trong toàn Đảng bộ, như: Trường Phổ 
thông dân tộc nội trú huyện với mô 
hình “tiếng trống học đêm”, “dạy phụ 
đạo miễn phí”; mô hình “bát cháo tình 
thương” tại Trung tâm Y tế huyện; mô 
hình đóng góp xây dựng nhà “Khăn 
quàng đỏ” cho học sinh mồ côi của Chi 
đoàn Khối Chính quyền; mô hình làm 
kinh tế giỏi trồng sâm Ngọc Linh: ông 
Nguyễn Văn Lượng, Hồ Văn Điếc; điển 
hình trong học tập có em Hồ Thị Tuyết 
- học sinh Trường Phổ thông DTNT, 
Em Bùi Thị Thiều - học sinh trường 
PTDTBT THCS Trà Tập… là những em 
mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, không 
ngừng vượt khó học tốt…

Chương trình bát cháo tình thương cho bệnh nhân 
nghèo tại Trung tâm Y tế huyện

Huyện ủy Nam Trà My
Trong 4 năm qua, trên cơ sở 

các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Huyện uỷ Nam Trà My 
đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng 
xây dựng kế hoạch cụ thể triển 
khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị, gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay” đạt được những 
kết quả nhất định.

Năm 2012, Huyện ủy đã tổ chức 
triển khai học tập chuyên đề toàn khóa 
và tác phẩm “Đường cách mệnh”.Tổ 
chức tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị. 
Năm 2013, học tập chuyên đề “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh về phong cách quần chúng, dân 
chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất 
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”,tổ 
chức tổng kết năm 2012 và sơ kết 02 
năm thực hiện Chỉ thị; khen thưởng 
6 tập thể, 7 cá nhân. Năm 2014, học 
tập chuyên đề “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống 
chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” 
và làm theo “Di chúc” của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Tổ chức tổng kết năm 
2014 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ 
thị; khen thưởng 5 tập thể, 11cá nhân. 
Năm 2015, học tập chuyên đề “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn 
bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tổ chức 
tổng kết năm 2014 và 04 năm thực hiện 





CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
ĐƯỢC UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

 TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 4 NĂM 
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 - CT/TW

VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
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Ban đã bám sát 
đặc điểm, tình 
hình nhiệm 

vụ, cụ thể hóa nội 
dung học tập và làm 
theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh vào 
các chương trình, 
kế hoạch hoạt động. 
Tổ chức quán triệt 
cho cán bộ, xây dựng 
động cơ thái độ, trách 
nhiệm trong quá trình 
thực hiện. Đưa việc 
“Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”  vào 
sinh hoạt, hoạt động thường xuyên 
của Ban hàng tháng, làm chuyển biến 
khâu yếu, mặt yếu, coi trọng xây dựng 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, 
nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện 
toàn Ban một ý chí. Ban đã cụ thể hóa 
tiêu chí phấn đấu cho từng bộ phận, 
từng cán bộ sát với chức trách, nhiệm 
vụ được giao, lấy kết quả “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” là một trong những tiêu 
chí đánh giá cán bộ cuối năm. Hàng 
tháng Ban đã đưa nội dung “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” vào sinh hoạt để liên hệ 
kiểm điểm việc thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ của từng đồng chí.
Việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW 

đã góp phần to lớn trong việc xây 
dựng Chi bộ và Ban cũng như đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo 
đức tốt, ý thức trách nhiệm cao đối 
với nhiệm vụ, chức trách được giao, 
nhất là các đồng chí cán bộ trẻ đã 
từng bước tự khẳng định mình, không 
có cán bộ nào vi phạm kỷ luật bị xử lý, 
tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
tốt nhiệm vụ luôn đạt100%. Trong 04 
năm: 2011, 2012, 2013, 2014, đạt Chi 
bộ TSVM tiêu biểu. Phong trào thi đua 
của Ban luôn được giữ vững và được 
cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Ban tác chiến trao đổi thống nhất trước khi triển khai kế hoạch.
(Ảnh tư liệu)

Ban tác chiến Phòng Tham mưu
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
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Với chức trách là Trợ lý Văn phòng - một đơn 
vị có nhiều nhiệm vụ, dàn trải trên nhiều 
mặt, quân số đông lại thường xuyên phân 

tán do yêu cầu công tác. Mặt khác, cơ sở vật chất 
và điều kiện làm việc tuy có cải thiện song so với 
yêu cầu nhiệm vụ còn chưa đáp ứng, ảnh hưởng 
nhất định đến hịêu quả thực hiện công tác. Nhận 
thức được vấn đề đó, trên cương vị chức trách được 
giao đồng chí không ngừng nỗ lực, tự nghiên cứu 
tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ. Kịp thời theo dõi 
nắm tình hình các cơ quan, đơn vị, tổng hợp và 
chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Thủ trưởng Bộ 
Chỉ huy hội họp,  làm việc. Giúp Bộ Chỉ huy thông 
báo kịp thời kết luận các hội nghị, làm việc,... qua 

đó định hướng cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội 
dung đúng ý định của Bộ Chỉ huy. Rà soát, thẩm định văn bản hành chính của 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc trình Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, bảo đảm đúng thủ 
tục, thể thức, thẩm quyền quy định, giúp nâng cao chất lượng soạn thảo và ban 
hành văn bản. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan 
lãnh đạo cấp trên; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các 
vấn đề liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng. Theo dõi, kiểm tra các cơ 
quan đơn vị sử dụng Internet và các vật mang tin, kịp thời tham mưu cho Bộ 
Chỉ huy đôn đốc, chấn chỉnh.

 Đồng chí thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành 
nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
kỷ luật quân đội; đề cao tự phê bình và phê bình, Thường xuyên tu dưỡng, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức , nhất là nêu gương trong học tập, công tác. Có lối 
sống trong sạch, lành mạnh, hoà đồng và giữ vững  đoàn kết thống nhất nội bộ, 
được cán bộ, nhân viên trong cơ quan tin, yêu.  Là Chi ủy viên của Chi bộ Văn 
phòng, đồng chí tích cực tham gia xây dựng Chi bộ, Đảng bộ TSVM, cơ quan 
VMTD. Tích cực tham gia học tập đạt kết quả cao trong các đợt học tập chính 
trị, quân sự tại chức. Kết quả kiểm tra Chính trị, Quân sự, Hậu cần, Kỹ thuật 
năm 2014: đạt loại giỏi.

Đồng chí Nguyễn Tâm Phương

NGUYỄN TÂM  PHƯƠNG 
Văn phòng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
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Chi bộ Phòng Chính trị tổ chức sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình

PHÒNG CHÍNH TRỊ 
Bộ đội Biên phòng tỉnh

Qua 4 năm triển khai thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị, Phòng Chính 

trị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng  
Tỉnh là một tập thể điển hình tiên 
tiến, đạt được nhiều kết quả nổi 
bật trong các mặt công tác tham 
mưu như:

- Tham mưu triển khai, tổ chức 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XI và Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, giữ vững 
kỷ cương, sống có tình thương, đề 
cao trách nhiệm” .

- Tiến hành có hiệu quả hoạt động 
công tác đảng, công tác chính trị trong 
các nhiệm vụ. 

- Tổ chức hàng trăm buổi tuyên 
truyền, định hướng nhận thức cho cán 
bộ, chiến sỹ và nhân dân về công tác 
bảo vệ chủ quyền. Tổ chức huy động 
lực lượng và tham mưu huy động ngư 
dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ 
quyền biển đảo trên thực địa trước 
việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn 
khoan Hải Dương 981 trong vùng biển 
Việt Nam (năm 2014), hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và bảo đảm tuyệt đối an 
toàn. Tổ chức duy trì tốt phong trào 
thi đua quyết thắng. Tham mưu lập hồ 
sơ đề nghị và đã được Chủ tịch Nước  
phong tặng danh hiệu anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ cho lực lượng 
An ninh vũ trang Quảng Nam (nay là 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam). 
Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều 
chương trình, dự án phát triển kinh tế 

- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng 
– an ninh: xây dựng nhà Nghĩa tình 
Trường Sơn, nhà Ước mơ tuổi vàng, 
nhà Nghĩa tình nhân đạo, phối hợp 
với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận 
động được 1,1 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân 
sửa chữa tàu thuyền, mua sắm lưới cụ 
cho chương trình “Vì những con tàu xa 
khơi”; phối hợp với Báo Sài Gòn Giải 
phóng vận động được 2 tỷ đồng triển 
khai xây dựng Trạm xá quân dân y tại 
xã Ga Ry; triển khai kế hoạch thực hiện 
nghị quyết của Đảng uỷ BĐBP tỉnh về 
xây dựng “Mái ấm chiến sỹ nơi biên 
giới”... 

 04 năm qua, tập thể Phòng và Chi 
bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Từ năm 2011 đến 2014 liên 
tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, 
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu 5 năm liền, tổ chức quần chúng 
đạt vững mạnh xuất sắc. Phòng được 
Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Quảng Nam tặng 09 Bằng khen cho tập 
thể, 08 Bằng khen cho cá nhân.
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Đồng chí Quách Thiện Dư 
Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh

Với vai trò Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ 
chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, những 
năm qua, đồng chí Quách Thiện Dư đã 

cùng với cấp ủy, chỉ huy phòng tham mưu 
triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị khóa XI và Cuộc vận động 
“Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, 
sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; 
làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho cán bộ chiến sỹ. 

-  Tham mưu làm tốt công tác đảng, công 
tác chính trị trong các nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo các ban chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, định 
hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về công tác bảo vệ 
chủ quyền. Tổ chức huy động lực lượng và tham mưu huy động ngư dân 
tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trên thực địa trước việc 
Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển 
Việt Nam (năm 2014), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm tuyệt 
đối an toàn. 

- Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng- an ninh: xây dựng nhà 
Nghĩa tình Trường Sơn, nhà Ước mơ tuổi vàng, nhà Nghĩa tình nhân đạo, 
phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, vận động được 
1,1 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân sửa chữa tàu thuyền, mua sắm lưới cụ cho 
chương trình “Vì những con tàu xa khơi”; phối hợp với Báo Sài Gòn Giải 
phóng vận động được 2 tỷ đồng triển khai xây dựng Trạm xá quân dân y 
tại xã Ga Ry; triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ BĐBP 
tỉnh về xây dựng “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”...   

  Được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền; 
04 năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua 2011 - 2014; 04 Bằng khen của Bộ 
tư lệnh BĐBP và 03 Bằng khen của UBND tỉnh tặng trong phong trào thi đua 
quyết thắng và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đồng chí Quách Thiện Dư 
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Việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị 

khóa XI tại Phòng Cảnh sát 
Điều tra tội phạm về trật tự 
xã hội (PC45) thực sự trở 
thành tiêu chí, gắn với hoạt 
động chuyên môn và ý thức 
của từng cán bộ, chiến sĩ. 

Đơn vị triển khai thực 
hiện quyết liệt các Chỉ thị, 
Nghị quyết của Ngành về 
công tác xây dựng lực lượng, 
hậu cần phục vụ chiến đấu. 
100% cán bộ, đảng viên tham gia học 
tập các Nghị quyết của Đảng, các 
chuyên đề về: “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- 
CAND vì nước quên thân, vì dân phục 
vụ”;  cuộc vận động “CAND chấp hành 
nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sông 
văn hóa vì nhân dân phục vụ”; thực 
hiện 06 điều Bác Hồ dạy CAND,...Từ 
đó, tạo được sự chuyển biến sâu sắc 
trong nhận thức và hành động của 
cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. 100% cán 
bộ đảng viên chấp hành nghiêm các 
quy định của Điều lệ Đảng, quy định 
về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp 
uỷ nơi cư trú, thực hiện tốt các nghĩa 
vụ công dân tại địa phương… 

 Đơn vị đã được khen thưởng: 
04 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị 
Quyết thắng”; năm 2012, 2013, 2014 
được Bộ Công an  tặng “Cờ thi đua 

xuất sắc”; 04 năm liền đạt danh hiệu 
“TCCS Đảng trong sạch vững mạnh 
tiêu biểu” ; Chủ tịch nước tặng Huân 
chương “Bảo vệ Tổ quốc” Hạng Ba; 
Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng 
khen; Bộ Công an tặng 05 Bằng khen; 
UBND tỉnh Quảng Nam tặng 11 Bằng 
khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 09 
Giấy khen. 

Qua thực hiện học tập làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
từ thực tiễn công tác chiến đấu, cán 
bộ, chiến sỹ Phòng PC45 đã được rèn 
luyện và trưởng thành về nhiều mặt, 
bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng 
tầm trình độ nghiệp vụ, nắm vững 
pháp luật; nhạy bén, sáng tạo trong 
công tác, kiên quyết tấn công trấn áp 
tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự 
xã hội trên địa bàn, tạo được niềm tin 
trong  nhân dân. 

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm 
về trật tự xã hội Công an tỉnh

Chi bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 
nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh .
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Với vai trò là trợ lý xây dựng lực lượng, trong 
những năm qua, đồng chí đã chủ động tham 
mưu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các mặt công tác 

về xây dựng lực lượng kịp thời, hiệu quả. Trong đó, đặc 
biệt quan tâm thực hiện có kết quả các hoạt động về 
công tác cải cách hành chính (đề án 30 và đề án 301); 
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ”;  “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây 
dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; phong 
trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… 
và các hoạt động chuyên môn khác của đơn vị.

Là cán bộ được phân công quản lý công tác PCCC 
chuyên ngành Điện trên địa bàn tỉnh, đồng chí đã tổ 
chức quản lý có hiệu quả các cơ sở được phân công. 
Khảo sát, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo với 
lãnh đạo Phòng về tình hình công tác PCCC tại các cơ 
sở. Trong 4 năm qua, đồng chí đã tổ chức hàng trăm 
lượt kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở được phân 
công quản lý, phát hiện và kiến nghị các cơ sở được 
kiểm tra khắc phục nhiều tồn tại, thiếu sót, hạn chế 
các nguy cơ có thể gây ra cháy, nổ, góp phần đảm bảo 
an toàn PCCC nói riêng và đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội nói chung. 

Đồng chí đã được khen thưởng:  8 năm liền là Chiến 
sỹ thi đua cấp cơ sở; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3; Thủ tướng Chính phủ 
tặng 01 bằng khen; Bộ Công an tặng 02 bằng khen; Bộ 
Công an tuyên dương thanh niên Công an tiêu biểu 
năm 2014, 2015;  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tặng 01 bằng khen; Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 02 
bằng khen; Tỉnh đoàn tặng 01 bằng khen; Giám đốc 
Công an tỉnh và tương đương tặng 14 giấy khen các 
loại.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc
Công an tỉnh 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc
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Ông Nguyễn Na (ngoài cùng bên trái), trong buổi tặng quà học sinh nghèo .

Vừa là Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN xã vừa là Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ xã Duy Phước, ông là người tích cực 
trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 
dành thời gian và công sức trực tiếp đến các gia đình, tổ chức, 
doanh nghiệp, những mạnh thường quân vận động đóng góp để 
xây nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, mua xe lăn, xe lắc tặng cho người bị khuyết tật, trao quà tết 
cho người nghèo… Đặc biệt, với nghĩa cử cao cả, ông luôn nhiệt 
tình đi đầu trong việc vớt người chết trên sông Câu Lâu rồi báo với 
cơ quan chức năng để xác minh danh tánh, báo gia đình người 
thân đem về lo hậu sự, còn những người chết không có thân nhân, 
ông trực tiếp quyên góp để lo mai táng làm yên lòng người đã 
khuất. Nghĩa cử cao đẹp của ông được nhiều người khen ngợi. 

Ông Nguyễn Na 
xã Duy Phước huyện Duy Xuyên
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Nhân dân thôn Trà Kiệu Tây làm đường giao thông nông thôn (ảnh tư liệu).

Chỉ đạo, tổ chức tốt việc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 
và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ việc 

phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của từng đảng viên trong chi bộ, 
vai trò lãnh đạo của chi ủy và sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ cùng sự vận 
dụng một cách linh hoạt tư tưởng của Bác về công tác vận động quần chúng, 
Chi bộ thôn đã vận động hàng trăm hộ dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng 
ngõ, hiến hàng nghìn m2 đất mà không yêu cầu Nhà nước đền bù; hăng hái 
đóng góp tiền, công sức xây dựng và mở rộng thông thoáng đường bê tông 
thôn, xóm, đường giao thông nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa khang 
trang, sạch đẹp; phát động và duy trì thường xuyên phong trào “Xanh sạch nhà 
vườn, đường làng, ngõ xóm” vào chiều thứ 7 hàng tuần, góp phần chung tay 
xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã 
hội của địa phương.

Chi bộ thôn Trà Kiệu Tây
xã Duy Sơn huyện Duy Xuyên
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Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hồng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ xã Đại Hồng
huyện Đại Lộc

Đại Hồng là xã miền núi của 
huyện Đại Lộc. Đảng bộ xã có 
195 đảng viên, sinh hoạt ở 16 

chi bộ. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt 
danh hiệu “trong sạch vững mạnh 
tiêu biểu”. 

  Đảng bộ xã tổ chức tốt việc quán 
triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị khóa XI và học tập các chuyên đề 
về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân với khoảng 97% cán bộ, 
đảng viên tham gia  hằng năm. 

Đảng bộ xã Đại Hồng đã xây dựng 
chuẩn mực đạo đức rất cụ thể, thiết 
thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị. Đồng thời, hàng năm tổ 
chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký 

việc “làm theo”  tấm gương của Bác. 
Kết quả, hầu hết cán bộ, đảng viên 
trên địa bàn xã Đại Hồng đều thực 
hiện nghiêm túc, làm gương trước 
quần chúng nhân dân. 

 Đảng bộ xã Đại Hồng đã có nhiều 
cách làm hay, sáng tạo trong quá trình 
thực hiện Chỉ thị. Tiêu biểu là tổ chức 
Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, tọa đàm về học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh; phát động các phong trào 
thi đua yêu nước gắn với thực hiện 
Chỉ thị ở các khu dân cư, Mặt trận, 
các đoàn thể…. Năm 2015, Đảng bộ 
xã Đại Hồng được UBND tỉnh Quảng 
Nam tặng Bằng khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện 
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.                 
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Sư cô Thích Nữ Minh Như ( ngoài cùng  bên trái) trong buổi phát gạo 
cho gia đình nghèo

Sư cô Thích Nữ Minh Như 

Sư cô Thích Nữ Minh Như - trụ trì 
Chùa Lập Thuận, xã Đại Hồng, 
huyện Đại Lộc là người đã gắn 

bó với công tác từ thiện trên địa bàn 
huyện nhiều năm liền. Hàng tháng, 
cứ đến ngày mùng một và ngày rằm, 
sư cô Thích Nữ Minh Như đích thân 
cùng đạo hữu đi phát cơm chay và 
cháo từ thiện cho bệnh nhân ở Bệnh 
viện Đa khoa khu vực miền núi phía 
Bắc Quảng Nam. Mỗi lần phát từ 300 
đến 320 hộp cơm và 4 xô cháo lớn. 
Riêng rằm tháng 4 và rằm tháng 7, 
sư cô phát khoảng 500 hộp cơm cho 
bệnh nhân. Hàng năm, vào đầu năm 
học, sư cô hỗ trợ trên 200 suất quà 
cho học sinh ở 2 thôn Lập Thuận và 
Phước Lâm; tặng 55 suất học bổng 
cho học sinh nghèo học giỏi trên địa 

bàn xã, mỗi suất 500 nghìn đồng. Từ 
năm 2011 đến nay, sư cô Minh Như 
đã xin và cấp hàng tháng 166 suất gạo 
(mỗi suất 10kg) cho những người có 
hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, neo 
đơn,… trên địa bàn 2 xã Đại Hồng và 
Đại Sơn. Sư cô còn vận động được 60 
triệu đồng để làm cây cầu bê tông cho 
nhân dân thôn Lập Thuận thuận tiện 
trong việc đi lại, sản xuất. Năm 2013, 
sư cô Minh Như được UBND huyện 
Đại Lộc tặng giấy khen về thành tích 
xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ 
thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XI. Năm 2015, sư cô được UBND tỉnh 
Quảng Nam tặng Bằng khen về thành 
tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
khóa XI. 
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Xã Điện Phong đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì  

Đảng bộ xã Điện Phong,
huyện Điện Bàn

Tổ chức triển khai tốt việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI về một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay. Kịp thời xây 
dựng chuẩn mực đạo đức và tổ chức 
cho cán bộ, đảng viên đăng ký “làm 
theo”. Trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có 
nhiều tập thể, cá nhân có cách làm 
hay, tạo ra sức lan tỏa lớn trong nhân 
dân như: sửa đổi lề lối, tác phong làm 
việc; đội ngũ cán bộ, đảng viên tích 
cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng... 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã 
tuyên truyền thường xuyên về việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo 
chính quyền địa phương phát triển 
kinh tế- xã hội gắn với xây dựng Nông 
thôn mới. Năm 2014, xã được UBND 
tỉnh công nhận là xã Nông thôn mới, 
Đảng bộ được Huyện ủy tặng giấy 
khen “Trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu” 4 năm liền (2011-2014); đạt 
thành tích cao trong phong trào thi 
đua của huyện từ năm 2011- 2014 
(năm 2011: đứng thứ 2, năm 2012 
đứng thứ 1, năm 2013 đứng thứ 2, 
năm 2014 đứng thứ 1); đơn vị đạt cơ 
quan văn hóa, xã văn hóa nhiều năm 
liền. Đặc biệt, năm 2014, nhân dân và 
cán bộ xã đã được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân Chương Lao động hạng 
Nhì.
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Anh  Lê Trọng 
Phúc - Tổng phụ 
trách Đội, trường 

THCS Trần Phú, tham 
mưu cho lãnh đạo nhà 
trường tổ chức nhiều 
hoạt động tuyên truyền 
về học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh như: Hội thi 
“Kể chuyện đạo đức 
Hồ Chí Minh”, chương 
trình “Dưới cờ kể 
chuyện Bác Hồ” được 
kể vào giờ chào cờ đầu 
tuần, vận động học 
sinh viết “Nhật ký Đội em làm theo lời 
Bác”, sổ tay “Chúng em làm theo lời 
Bác”…Đồng chí cùng Ban phụ trách 
đội sưu tầm hơn 1.000 tranh ảnh tư 
liệu lịch sử địa phương để trưng bày tại 
phòng truyền thống của nhà trường. 
Bản thân đồng chí cùng với Ban phụ 
trách đội nhà trường nhận chăm sóc 
Bia ghi tên Liệt sĩ xã Điện Hòa, thôn 
Xóm Phường. Tham gia cùng Chi 
đoàn, Liên đội trường nhận chăm sóc 
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dương.

 Cùng với Liên đội, Chi đoàn, trong 
4 năm đã vận động được 126 tấm áo 

trắng tặng học sinh nghèo, quyên góp 
được 6.250.000đồng để hỗ trợ cho các 
em học sinh khó khăn, vận động học 
sinh đóng góp xây dựng khu tưởng 
niệm Nhà AHLS Nguyễn Văn Trỗi 
được 2.332.000đồng, …

Từ năm 2010 đến 2014, đồng chí 
có 04 sáng kiến kinh nghiệm được 
xếp loại A cấp huyện, loại B cấp tỉnh; 
nhiều năm liền được công nhận Chiến 
sĩ thi đua cơ sở (2011-2014), năm 2014 
được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tặng Bằng khen, năm 2013 được 
TW Đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì 
thế hệ trẻ”.

Lê Trọng Phúc
Tổng phụ trách Đội 
trường THCS Trần Phú huyện Điện Bàn

Anh Lê Trọng Phúc tặng quà cho học sinh
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Với chức trách là Phó Bí thư 
Thường trực Huyện ủy kiêm 
Thủ trưởng Cơ quan Huyện 

ủy, đại biểu HĐND huyện, đồng chí 
không ngừng phấn đấu, thường xuyên 
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, tác phong, lối sống, luôn thực 
hiện nghiêm túc Điều lệ và các quy 
chế, quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước.  Thực hiện nghiêm 
túc phê bình và tự phê bình, luôn tôn 
trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, 
của cán bộ đảng viên.  Đồng chí cùng 
Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 
Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Huyện 
ủy, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai 
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của 
Bộ chính trị và các văn bản của cấp 
trên.  Đẩy mạnh việc học tập, tuyên 
truyền làm theo tấm gương đạo đức 
của Bác từ huyện đến cơ sở với nhiều 
hình thức như phát hành tờ gấp, phim 
tư liệu,…; hàng năm tổ chức kiểm tra, 
tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Đặc 
biệt, đã ban hành Sổ đăng ký làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 
viên trong toàn huyện. Đến nay đã 
có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ 
trực thuộc các đảng ủy cơ sở, 100% 
cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Vì vậy,  việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên 
địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết 
quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên 
được nâng lên, hành động “làm theo” 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 
càng rõ nét. Thể hiện  trong việc thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây 
dựng quy chế khoán chi tiêu nội bộ; 
quản lý và sử dụng tài sản công tiết 
kiệm, hiệu quả; …Trong sinh hoạt 
đời thường cũng như trong thực hiện 
nhiệm vụ, chức trách được giao, đồng 
chí luôn giản dị, chân thành với đồng 
nghiệp, gần gũi với nhân dân, tiết 
kiệm trong sinh hoạt, có trách nhiệm 
với nhiệm vụ được giao. Kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng 
phí.

Đồng chí 
Nguyễn Đức Tiến
huyện Đông Giang
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Quang cảnh Lễ đón nhận 
danh hiệu Anh Hùng LLVT 
nhân dân của  xã Zà Hung

Tổ chức quán triệt, học tập các 
chuyên đề về tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh theo từng 

năm; tuyên truyền sâu rộng các nội 
dung chuyên đề đến cán bộ, đảng 
viên và nhân dân xã; triển khai thực 
hiện tốt việc đăng ký làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán 
bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt 
phong trào “3 không, 3 có, 3 sạch” 
đến các hội viên, đoàn viên; chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác giảm nghèo, 
năm 2011 tỉ lệ hộ nghèo 57,71% đến 
nay tỉ lệ hộ nghèo còn 40,57%. Năm 
2010, Đảng bộ xã được Ban Dân vận 
Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành 
tích xuất sắc trong công tác dân vận. 

Năm 2011, Đảng bộ xã được Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện công nhận tổ 
chức đảng trong sạch vững mạnh. 
Năm 2012 Đảng bộ xã được Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện công nhận tổ 
chức đảng HTTNV. Năm 2013 Đảng 
bộ xã được Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện công nhận tổ chức đảng trong 
sạch vững mạnh. Năm 2014 Đảng 
bộ xã được Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện công nhận tổ chức đảng trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2015, 
Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Quảng Nam tặng Bằng khen vì có 
thành tích tiêu biểu trong 4 năm thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy xã Zà Hung
huyện Đông Giang 
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Chi bộ trường Mẫu 
giáo Sơn Ca, xã 
Quế Thọ Xác 

định việc“Học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” là 
một nhiệm vụ trọng tâm 
trong việc phấn đấu rèn 
luyện, tu dưỡng đạo đức 
cho toàn thể đảng viên 
trong chi bộ và CB-GV-
NV trong nhà trường, chi 
bộ đã đưa nội dung học 
tập làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh vào hoạt động 
thường xuyên của chi bộ, trường học. 
Tổ chức cho mỗi cán bộ, đảng viên 
xây dựng chương trình hành động và 
đăng ký nội dung cụ thể về học tập và 
làm theo tấm gương của Bác. 

Tất cả đảng viên trong chi bộ và 
CB-GV-NV trong toàn trường thực 
hiện tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật nhà nước, gương mẫu 
đi đầu trong mọi hoạt động, yên tâm 
công tác. Làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao, luôn thương yêu các cháu, 
nuôi dạy trẻ tốt. Luôn phấn đấu nâng 
cao các chỉ số phát triển của trẻ hàng 
tháng; phối hợp với phụ huynh để tìm 

hiểu về trẻ; phát động trong giáo viên 
về tự làm đồ dùng, mô hình học cụ 
nhằm tiết kiệm kinh phí; không lạm 
dụng của công để làm việc riêng… 
Tất cả cán bộ công chức không ngừng 
phấn đấu rèn luyện đạo đức trong 
sáng, gần gũi với đồng nghiệp, với 
nhân dân. 

Trong năm 2010 đến năm 2014 Chi 
bộ được Đảng bộ xã Quế Thọ công 
nhận “Trong sạch vững mạnh”.

Được UBND tỉnh tặng Bằng khen 
trong 2 năm và 4 năm thực hiện Chỉ 
thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại hội Chi bộ trường Mẫu giáo Sơn Ca, Quế Thọ

Chi bộ Trường Mẫu giáo Sơn Ca
xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức 
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Ông Nguyễn Văn Sáu
thôn An Mỹ, xã Thăng Phước,
huyện Hiệp Đức

Ông Nguyễn Văn Sáu, Hội 
viên nông dân Chi hội thôn 
An Mỹ xã Thăng Phước 

huyện Hiệp Đức.  Ông và gia đình 
không chỉ gương mẫu mà còn tích 
cực tuyên truyền vận động hội viên 
nông dân thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, được nhân 
dân trong thôn tín nhiệm. Tích cực 
hưởng ứng tham gia xây dựng nông 
thôn mới, tham gia các hoạt động 
cộng đồng, thực hiện nếp sống văn 
minh, luôn đi đầu trong các phong 
trào của Hội, của địa phương. Đồng 
thời hướng dẫn nông dân trong thôn phát triển kinh tế gia đình (góp phần giảm 
tỉ lệ hộ nghèo trong thôn từ 49,60% năm 2013 xuống còn 30,09% trong năm 
2014). 

 Trong việc xây dựng tuyến đường Na Sơn- Đông Bình gia đình ông đã tự 
nguyện hiến: Đất lâm nghiệp (trồng keo): 0,5ha; đất ruộng: 02 sào; các loại cây 
cối hoa màu khác như: 7 bụi tre, 2 cây dừa, cam, quýt, chuối các loại, hàng chè 
tàu trước nhà...., bên cạnh đó, ông cũng tích cực vận động nhân dân hiến đất, 
tài sản, đóng góp ngày công…để tuyến đường thi công được sớm hoàn thành 
theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Sáu
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Cán bộ, chiến sỹ bảo vệ Đoàn công tác Trung ương về thăm 
thành  phố Hội An.

Thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Chi bộ An 

ninh từng bước xây dựng 
hình ảnh người chiến sĩ 
an ninh đủ đức, đủ tài để 
“phục vụ nhân dân”. Đặc 
biệt, kể từ khi thực hiện 
kiểm điểm theo tinh thần 
Nghị quyết TW4 -khóa XI 
về một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng, mỗi 
đảng viên, chiến sĩ từng 
bước khắc phục, sửa chữa 
thiếu sót, khuyết điểm.

 Cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân thành những chuẩn mực 
về phầm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Cùng toàn ngành Công 
an thực hiện diễn đàn “lắng nghe ý kiến nhân dân”, cuộc vận động “Công an 
nhân dân thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân 
dân phục vụ”. Từ đó, mỗi chiến sĩ tự điều chỉnh mình ngày càng hoàn thiện 
hơn, gần gũi, gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân, xứng đáng là tấm gương “vì 
nước quên thân, vì dân phục vụ”; luôn nêu cao tinh thần kỷ luật “Làm hết việc, 
không hết giờ”, “Đi báo việc, về báo công”… Không ngừng học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao hiệu 
quả công việc. 

Thời gian qua, các chiến sĩ an ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp 
phần đem lại môi trường “bình yên” cho nhân dân và du khách đến Hội An.  

    Được thành phố khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 
03; UBND thành phố tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 
2012, 2013, 2014; UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác đảm bảo ANTT 
“Hành trình Di sản Quảng Nam” năm 2013. Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu” 03 năm liền (2012-2014).                 

Chi bộ An Ninh, thuộc Đảng bộ
Công an thành phố Hội An
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Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên phát quà từ thiện cho trẻ em nghèo (ảnh tư liệu)

Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên 
-Trụ trì Chùa Tịnh xá Ngọc 
Châu thành phố Hội An, với 

phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” và 
việc “làm theo” tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, Ni trưởng Thích Nữ 
Ánh Liên có nhiều hoạt động tích cực 
trong các hoạt động xã hội. Những 
hoạt động từ thiện của Ni trưởng, 
được thành phố và xã hội công nhận, 
góp phần trong công tác bảo đảm 
an sinh xã hội của thành phố trong 
những năm qua. 

Đã vận động Tăng ni phật tử thực 
hiện tốt việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh và tham 
gia nhiều hoạt động thiết thực có ích 
cho xã hội. 

Là Ủy viên BCH Hội LH Phụ nữ 

thành phố, Ni trưởng phát động 
nhiều phong trào, hoạt động thu hút 
đông đảo phật tử tham gia, nhất là hỗ 
trợ cho các chị em phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn, trẻ em bất hạnh. Như 
phong trào “Nuôi heo đất lòng vàng” 
giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó 
khăn. Tết nguyên đán hằng năm, tặng 
hàng trăm suất quà cho hội viên phụ 
nữ, trẻ em vùng núi khó khăn trị giá 
hơn 100 triệu đồng….

 Được khen thưởng tại Hội nghị sơ 
kết 02 năm, 03 năm thực hiện Chỉ thị 
03 của thành phố (2011-2013). Năm 
2014: được khen tặng vì đã có thành 
tích trong công tác tổ chức thực hiện 
cuộc vận động Ngày vì người nghèo 
và chương trình an sinh xã hội 05 năm 
(2009-2014)…

Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên
trụ trì chùa Tịnh Xá Ngọc Châu
thành phố Hội An  
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Đồng chí Nguyễn Xuân An, trao quà cho CCB tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (ảnh tư liệu)

Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam, đồng chí 
đã thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục các thế hệ cựu chiến binh (CCB) 

tỉnh; xác định chuẩn mực đạo đức của hội viên CCB tỉnh theo 
tấm gương Bác Hồ là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, .đổi 
mới”, nhằm phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tạo 
sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động. Đồng chí thực hiện 
nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng -khóa XI về nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp. Đi làm 
việc đúng giờ, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; sử dụng 
kinh phí, xe con cơ quan đúng nguyên tắc, quy chế, quy định và 
không để xảy ra tham ô, lãng phí trong cơ quan. Mọi vấn đề về 
kinh tế, đời sống trong cơ quan đều được bàn bạc, thống nhất, 
dân chủ, công khai, công bằng và hết sức tiết kiệm.

Nguyễn Xuân An - 
Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam
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Bí  thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh tặng quà 
tại Trung tâm nuôi dưỡng điều dưỡng người có công

Chi bộ Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam 
(thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội) thường xuyên nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Trung 

tâm trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện 6 tiêu chí chuẩn mực đạo đức; 
07 mô hình, điển hình thi đua như: “Hai khéo” (chế biến khéo, nấu ăn ngon), 
“Hai đúng” (tác phong đúng, giờ giấc đúng), “Hai giỏi” (chuyên môn giỏi, làm 
việc khoa học), “Hai nâng cao” (nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe về y tế 
và phục vụ đời sống tinh thần đối với người có công), “Hai tốt” (quản lý tốt, 
sử dụng tài sản tốt)... Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều cách làm 
hay: quản lý,  cấp phát, theo dõi tốt định mức tiêu hao; bảo quản, sử dụng điện 
nước, văn phòng phẩm, trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt có hiệu quả.

 Tập thể chi bộ và cá nhân quần chúng Đinh Thị Minh Hội được UBND tỉnh 
tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi bộ Trung tâm nuôi dưỡng,
điều dưỡng người có công
tỉnh Quảng Nam  
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Cán bộ đảng viên chi bộ  Bưu điện Hội An

Chi bộ bưu điện Hội an thuộc 
Đảng bộ bưu điện tỉnh Quảng 
Nam thường xuyên đưa nội 

dung học tập và làm theo tư tưởng 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 
các buổi sinh hoạt chi bộ để triển khai 
thực hiện. Chi bộ đã tập trung nghiên 
cứu, thảo luận, liên hệ với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
Ngoài việc tự kiểm điểm của đảng 
viên, chi bộ còn tổ chức thảo luận, 
trao đổi học tập gương người tốt, 
việc tốt; phê phán những biểu hiện 

tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền gắn với chú trọng phát 
hiện, phổ biến những điển hình tiên 
tiến, gương người tốt, việc tốt.

4 năm liền Chi bộ đạt danh hiệu tổ 
chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”, 
trong đó 3 năm được công nhận Chi 
bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. 
Bưu điện thành phố Hội An luôn hoàn 
thành vượt mức kế hoạch được giao, 
được Bộ thông tin – truyền thông và 
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều 
bằng khen.

Chi bộ Bưu điện Hội An 
thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh Quảng Nam 
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Là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc công 
ty đồng chí đã triển khai việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong 
công ty. Xây dựng  Đảng bộ, tổ chức Công đoàn 
và Chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc 
nhiều năm liền. Hoạt động sản xuất kinh doanh 
ngày càng mở rộng, doanh nghiệp phát triển vững 
mạnh; hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; 
đời sống, việc làm cho người lao động được đảm 
bảo; cán bộ, công nhân viên an tâm công tác, phấn 
khởi làm việc. Luôn bám sát thực tế, áp dụng khoa 
học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
, hỗ trợ thay thế dần sức lao động vừa đem lại hiệu 

quả đáng kể vừa phù hợp với xu hướng phát triển mới.
Bản thân đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và trong 

sinh hoạt;   sống giản dị, khiêm tốn, luôn nêu cao ý thức, tổ chức 
kỷ luật. Thường xuyên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý; 
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn nêu 
cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau. 
Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ chương chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong 
trào, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

 Đồng chí đã được khen thưởng: Bằng khen của Tỉnh Ủy 
Quảng Nam về việc đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 
năm liền 2008-2012. Bằng khen của Hiệp hội  Môi trường và Khu 
công nghiệp Việt Nam. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp môi trường 
Việt Nam. Giấy chứng nhận Doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ, thương 
hiệu tiêu biểu vì người tiêu dùng năm 2014 của Hội Liên hiệp 
khoa học Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Chung Thành Đông
Công ty TNHH MTV  Môi trường đô thị 
Quảng Nam 

Đồng chí Chung Thành Đông
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Đồng chí  

Từng 2 lần được gặp Bác Hồ kính 
yêu, với hơn 70 năm tuổi đời, 
gần 50 năm tuổi Đảng, từng giữ 

cương vị Bí thư Huyện ủy Nam Giang 5 
nhiệm kỳ liên tục, giờ về nghỉ hưu, song 
đồng chí Zơ Râm Ul vẫn không ngừng 
phấn đấu, rèn luyện học tập theo tấm 
gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Trên cương vị Chủ tịch Hội cựu 
Thanh niên xung phong huyện Nam 
Giang, 3 năm qua, đồng chí Zơ Râm Ul 
đã phối hợp với các ngành chức năng 
tổ chức rà soát lập hồ sơ giải quyết chế 
độ chính sách cho hơn 450 đối tượng 
cựu TNXP qua các thời kỳ; tranh thủ 
sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và các 
nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng 05 nhà 
nghĩa tình đồng đội trị giá 290 triệu 
đồng, 15 sổ tiết kiệm trị giá 7,5 triệu 
đồng, trợ cấp cho gia đình cựu TNXP 
khó khăn gần 30 triệu đồng.  Mặc dù 
mới được thành lập năm 2012, nhưng 
đến năm 2013 Hội cựu TNXP huyện là 
đơn vị lá cờ đầu của huyện, năm 2014 
dẫn đầu cụm miền núi của tỉnh và 
được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ 
thi đua xuất sắc. 

 Đồng chí đã được tặng nhiều phần 
thưởng cáo quý như: Huân chương 

lao động hạng nhì;  Bằng khen của 
UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng 
hoàn thành xuất sắc trong 15 năm thực 
hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII; Bằng 
khen của UBND tỉnh Quảng Nam khen 
thưởng hoàn thành xuất sắc phong 
trào thi đua yêu nước, góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2013; 
Bằng khen của UBND tỉnh Quảng 
Nam khen thưởng có thành tích xuất 
sắc trong việc thực hiện quyết tâm thư 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 
tỉnh Quảng Nam lần thứ I (2009-2014). 
Giấy khen của Ban Chấp hành Hội cựu 
TNXP tỉnh Quảng Nam vì đã có thành 
tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội, 
làm nhân chứng lịch sử, giải quyết chế 
độ chính sách, thực hiện tốt công tác 
nghĩa tình đồng đội và xây dựng tổ chức 
Hội; Bộ Công an tặng kỷ niệm chương 
đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm 
về bảo vệ an ninh Tổ quốc (2009-2014); 
Giấy khen của Tổng cục thuế; Giấy 
khen của UBND huyện Nam Giang về 
có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực 
hiện Chỉ thị 03- CT/TW về học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; 02 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 
05 năm liền gia đình văn hóa.

Zơ Râm Ul 
 Đồng chí  Zơ Râm UL tại bàn làm việc
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  Thầy cô và học sinh bên cổng trường   

Chi bộ trường Phổ thông Dân tộc nội 
trú huyện Nam Giang

Thực hiện Chỉ thị 
03- CT/TW  của Bộ 
Chính trị khóa XI 

về tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Chi bộ trường Phổ 
thông Dân tộc Nội trú 
Nam Giang đã xây dựng 
kế hoạch và triển khai 
học tập các chuyên đề 
theo từng năm; tổ chức 
thực hiện đăng ký “học tập 
và làm theo” trong cán bộ 
đảng viên, viên chức, lao 
động; giám sát việc thực hiện của từng 
cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động 
trong đơn vị và đây cũng là một tiêu chí 
để đánh giá xếp loại hằng năm.

CBVC-LĐ thường xuyên tự tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; 
nêu cao ý thức chấp hành các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trên 
các lĩnh vực công tác được phân công 
phụ trách; có ý thức phục vụ nhân 
dân; đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu 
cực. 

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tập 
thể nhà trường đã hoàn thành tốt công 
tác chuyên môn, trở thành đơn vị tiêu 

biểu trong khối các trường PTDT Nội 
trú của tỉnh, riêng năm 2014 được 
tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi 
đua các trường Phổ thông dân tộc nội 
trú năm học 2013-2014; tập thể đơn vị 
đat danh hiệu “Tập thể Lao động tiên 
tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc 
tiêu biểu”. Học sinh tốt nghiệp luôn 
đạt từ 98- 100%. Hằng năm số đảng 
viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm 
vụ đạt trên 80%, không có đảng viên 
vi phạm điều lệ Đảng, không hoàn 
thành nhiệm vụ. Chi bộ nhà trường 
nhiều năm liền được  công nhận 
“Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 
riêng năm 2014 được tặng Giấy khen 
vì đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác xây dựng Đảng nhiều năm liền.                       
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Trung tâm Y tế Nông Sơn

Đơn vị tổ chức 
triển khai, thực 
hiện tốt Chỉ thị 

03-CT/TW của Bộ Chính 
trị khóa XI, gắn  với công 
tác chăm sóc bệnh nhân, 
thực hiện phương châm 
“Lương y  như từ mẫu”:

+ Tổ chức lễ phát 
động và ký cam kết thi 
đua về thực hiện Quy tắc 
ứng xử nâng cao Y đức 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh (2013)

+ XD chuẩn mực đạo đức của 
người cán bộ y tế theo tinh thần Chỉ 
thị 03 với 03 Xây (Xây dựng tinh thần 
trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân 
dân; xây dựng tinh thần tự giác học 
tập; xây dựng đoàn kết nội bộ), 03 
Chống (Chống quan liêu, hách dịch; 
Chống tham ô, lãng phí; Chống bè 
phái, cục bộ).

+ Gắn việc thực hiện công tác 
chuyên môn với việc thực hiện Chỉ 
thị 03, thực hiện NQTW4 khóa XI với 
phương châm “Lấy người bệnh làm 
trung tâm của hoạt động chăm sóc và 
điều trị”.

+ Phát động phong trào thi đua 
với chủ đề “Làm theo lời Bác dạy, cán 
bộ TTYT Nông Sơn đoàn kết, quyết 
tâm không ngừng rèn luyện phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh và dịch 
vụ y tế tại bệnh viện và trạm y tế xã, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”. Thực 
hiện phong trào xây dựng người Thầy 
thuốc “Trung thành-sáng tạo-tận tụy-
gương mẫu”;…

 Từ năm 2011 đến nay Trung tâm Y 
tế huyện đã đạt được các cấp khen: 

 Năm 2011-2014: được UBND 
tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu 
khối thi đua các đơn vị tuyến tỉnh 
thuộc Sở y tế.  Năm 2011: Bộ trưởng 
Bộ Y tế tặng Bằng khen. Năm 2012: 
được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng 
khen.  Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 
năm 2013 được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng 
khen. Năm 2014: được Công đoàn Y tế 
Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn 
diện.

Các điều dưỡng viên đạt giải trong Hội thi tại Trung tâm y tế 
huyện .   
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Đồng chí Bùi Xuân Hóa 
(ngoài cùng bên trái), 
thăm gia đình có công 
cách mạng (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Bùi Xuân Hóa  
Huyện ủy Nông Sơn

Với vai trò Bí thư Huyện ủy- Chủ 
tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi 
Xuân Hóa luôn tập trung xây 

dựng Đảng bộ huyện đoàn kết thống 
nhất, kiên quyết đấu tranh với các hiện 
tượng gây chia rẽ, mất đoàn kết trong 
nội bộ, sử dụng tiết kiệm tài sản công.

- Bản thân đồng chí luôn chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp 
hành tốt các quy định của địa phương 
nơi cư trú; trong công tác luôn thể hiện 
tinh thần trách nhiệm cao, năng động, 
sáng tạo, gương mẫu, chủ động xây 
dựng các chương trình, kế hoạch công 
tác nhằm tổ chức triển khai thực hiện 
đạt hiệu quả nghị quyết của cấp ủy. 

-Thường xuyên đi sát cơ sở, lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, 
đảng viên và quần chúng nhân dân, 
kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn 
đề bức xúc. Quan tâm chăm lo gia đình 
chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn. 

Từ năm 2011 đến nay, đồng chí 
được các cấp khen: 

Năm 2012-2014: Đảng viên đủ tư 
cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Năm 2011-2014:  Đạt danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cơ sở. Năm 2011: được Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  
Năm 2013: được Chủ tịch nước tặng 
Huân chương Lao động hạng 3.



110

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đường thôn Thanh Trà hôm nay rộng rãi thênh thang     

Chi bộ đã triển khai Chỉ thị 03-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XI bằng nhiều cách làm mới, 

sáng tạo đã thu hút được đông đảo 
cán bộ, đảng viên và nhân dân trong 
thôn nhiệt tình hưởng ứng. Từ đầu 
năm, Chi bộ đã triển khai việc đăng ký 
“làm theo” của đảng viên gắn với công 
việc đang đảm nhận, đặc biệt là đăng 
ký thực hiện những việc còn hạn chế, 
yếu kém. Trong các cuộc sinh hoạt chi 
bộ hàng tháng, lồng ghép giám sát kết 
quả việc làm theo của từng đảng viên. 
Với cách làm đó, nhận thức của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn 
ngày càng nâng lên rõ rệt; thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh -xã hội đạt 
nhiều kết quả. Đời sống của nhân dân 
ngày càng được nâng lên, hộ khá, hộ 
giàu tăng, hộ nghèo ngày càng giảm. 
Trong 4 năm qua, đã vận động các 
nhà hảo tâm tặng 500 suất quà cho 
các gia đình khó khăn nhân dịp tết 
Nguyên đán với số tiền trên 60 triệu 
đồng. Đặc biệt, hưởng ứng phong 
trào xây dựng nông thôn mới, chi bộ 
đã vận động nhân dân trong thôn xây 
dựng 4 tuyến đường bê tông với tổng 

chiều dài hơn 1.300 mét; vận động 
nhân dân tự góp tiền để thắp điện 
chiếu sáng 4 trục đường (với số tiền 
trên 45 triệu đồng); vận động nhân 
dân góp tiền (trên 10 triệu đồng) để 
mua đất đổ tuyến đường ngang sạch, 
đẹp. Ngoài ra còn chỉ đạo xây dựng 
hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa 
thôn như cổng, nhà văn hóa, gia đình 
có ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc...  

4 năm qua (2011-2014), thôn 
Thanh Trà luôn giữ vững và đi đầu 
trong các phong trào thi đua ở địa 
phương, 5 năm liền được công nhận 
là thôn văn hóa cấp huyện. Năm 2014, 
cán bộ và nhân dân thôn Thanh Trà 
đã được Chủ tịch UBND huyện Núi 
Thành tặng giấy khen đã có thành 
tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện 
Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị 
khóa XI. 

Chi bộ thôn
Thanh Trà, 
xã Tam Nghĩa,
huyện Núi Thành
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Bà là một điển hình trong học tập ở Bác về thực hành tiết kiệm, nhất là 
tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt như: tự lượm củi đun nấu thức ăn để 
tiết kiệm tiền gas, trồng thêm rau để tiết kiệm tiền chợ, đi xe đạp để tiết 

kiệm tiền xăng. Trong nhiều năm trở lại đây, bà trồng mía, trồng hoa để bán, 
tất cả số tiền bán được bà tích góp lại cộng với tiền tiết kiệm trong chi tiêu bà 
giúp đỡ các gia đình khó khăn, neo đơn, những người già không nơi nương tựa, 
phụ nữ đơn thân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật trong thôn, 
xóm... Bà còn quyên góp, sửa lại quần áo cũ đề gửi đi giúp đỡ những người còn 
khó khăn. Ngoài ra, vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bà nấu bánh tét 
để tặng các phụ nữ đơn thân, không nơi nương tựa... Việc làm của bà đã được 
các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận.  Được Chủ tịch UBND huyện Núi 
Thành tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW của Bộ Chính trị; 3 năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Bà Phạm Thị Mỹ 
Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, 
huyện Núi Thành

Bà Phạm Thị Mỹ 
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Đoàn viên công đoàn Kho Bạc thăm gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn 

Chi bộ tập trung chỉ đạo việc 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị khóa 

XI, từ việc xây dựng kế hoạch tổ 
chức học tập các chuyên đề cho 
đến đưa nội dung học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức của Bác 
vào sinh hoạt thường xuyên; 100% 
tập thể, cá nhân đăng ký chuẩn 
mực đạo đức; công tác kiểm tra, 
giám sát của chi bộ được thực hiện 
thường xuyên; kịp thời tổ chức sơ 
kết, tổng kết và biểu dương khen 
thưởng những tập thể, cá nhân 
điển hình trong việc thực hiện. 
Sáng thứ hai hằng tuần, Chi bộ 
dành 30 phút sinh hoạt toàn cơ 
quan để đọc các mẩu chuyện về 
Bác hoặc những tấm gương điển 
hình trong và ngoài huyện. Căn 
cứ nội dung chuyên đề theo từng 
năm, chi bộ xây dựng nghị quyết 
chuyên đề của chi bộ để lãnh đạo 
thực hiện hiệu quả, nhất là gắn việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh với công tác cải 
cách hành chính của đơn vị, nhằm 
đạt đến mục đích: “Minh bạch, thuận 
lợi, chính  xác, an toàn và chất lượng 
phục vụ”. 

Năm 2013, đơn vị Kho bạc Nhà 
nước huyện đã được Tổng cục tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy 

chứng nhận: Hệ thống chất lượng, gọi 
tắt là ISO 9001-2008. 04 năm liền (2011, 
2012, 2013, 2014), Chi bộ Kho bạc Nhà 
nước huyện được Huyện ủy khen 
thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu 
trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị. Chi bộ đạt trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu trong 03 năm liền. Bộ 
Tài chính tặng Bằng khen, công nhận 
danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Chi bộ Kho bạc huyện Phú Ninh
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Đồng chí Nguyễn Hổ Hiền
Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh

Đồng chí Nguyễn Hổ Hiền-Bí 
thư chi bộ Thi hành án- Chi 
cục trưởng Thi hành án dân 

sự huyện: Là người có phẩm chất 
đạo đức cách mạng trong sáng, tấm 
gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện. 
Luôn gương mẫu trong lời nói và hành 
động, để làm gương cho cấp dưới. 
Thực hiện tốt vai trò Bí thư chi bộ, Chi 
cục trưởng Thi hành án dân sự; hướng 
dẫn, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong 
chi bộ thực hiện nghiêm túc việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
của Bác. Đăng ký và thực hiện đảm 
bảo nội dung chuẩn mực đạo đức của 
tập thể và cá nhân. Nội dung đăng 
ký ngắn gọn, thiết thực, gắn với chức 
năng, nhiệm vụ của ngành và của mỗi 
người, như: không gây nhũng nhiễu, 
gợi ý hoặc có biểu hiện tiêu cực khác 
trong thi hành nhiệm vụ, từ chối 
nhận tiền, quà có giá trị của đương 

sự trong thi hành nhiệm vụ... Với 
sự tích cực trong chỉ đạo, đã tạo 
được sự chuyển biến trong nhận 
thức của cán bộ, đảng viên trong 
chi bộ. Thể hiện rõ nét nhất là về ý 
thức trách nhiệm trước công việc 
được giao, ít để xảy ra sai sót; thái 
độ đối với dân thân thiện, chu đáo; 
nghiêm túc thực hiện nội quy, quy 
chế của cơ quan, đơn vị.  

Vận động cán bộ, đảng viên, 
công chức trong đơn vị thực hiện 
tốt việc thực hành tiết kiệm trong 

nhiều năm liền; số tiền đóng góp 
dùng để nhận đỡ đầu cho những em 
học sinh học giỏi nhưng có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn huyện. Từ năm 
2007 đến 2013, nhận đỡ đầu cho em 
Nguyễn Thị Thu Sa ở Tam Vinh, đến 
khi em bước vào Đại học. Năm 2014, 
tiếp tục nhận em học sinh ở xã Tam 
Đàn... Thực hiện tốt công tác nhân 
đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do địa 
phương và ngành phát động.  

 Đồng chí đã được các ngành cấp 
trên tặng thưởng nhiều danh hiệu cao 
quý, như: 10 năm liền được công nhận 
chiến sĩ thi đua cơ sở; Huân chương 
Lao động hạng 3; 05 năm liền được Bộ 
Tư pháp tặng Bằng khen. 03 năm liền 
được Huyện uỷ tặng Giấy khen vì đã 
có thành tích tiêu biểu trong việc thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hổ Hiền
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Đồng chí Ngô Văn Nghĩa 
Công an huyện Phước Sơn

Mỗi cán bộ, chiến sĩ của 
đơn vị và bản thân đồng 
chí đã cụ thể hóa nội 

dung lời Bác dạy thành tiêu chí, tiêu 
chuẩn để thực hiện. Trong nhiều 
năm liền bản thân luôn chấp hành 
tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp 
luật Nhà nước và các quy định của 
ngành Công an. Thực hiện “Cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, 
luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, 
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 
được giao. Với cương vị là Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện 
phụ trách công tác xây dựng lực lượng 
– Hậu cần, đồng chí  cùng với tập thể 
cấp ủy, lãnh đạo tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết 
của Đảng ủy và chương trình công tác 
Công an huyện. Tổ chức quán triệt 
và thực hiện nghiêm 4 khâu đột phá 
về nhiệm vụ công tác Công an; chấn 
chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thực 
hiện tốt văn hóa giao tiếp ứng xử với 
nhân dân. Tham mưu tổ chức diễn 
đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân 
dân”. Đồng chí luôn lấy việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay” và các phong trào, các cuộc 
vận động lớn trong CAND (điển hình 

là cuộc vận động “CAND chấp hành 
nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp 
sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, 
phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong 
trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều 
Bác Hồ dạy”) để xác định nhiệm vụ cụ 
thể. 

  03 năm qua, đồng chí được Giám 
đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về 
thành tích 05 năm thực hiện Chỉ thị 
05-BCA về tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào “CAND học tập, thực hiện theo 
6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008 – 
2013”; Huyện ủy Phước Sơn tặng Giấy 
khen về thành tích “ 04 năm liền là 
đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”; UBND huyện tặng 
Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu 
trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; 
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 
đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền.

Đồng chí Ngô Văn Nghĩa 
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Đảng ủy Quân sự Phước Sơn  

Đảng ủy Quân sự 
huyện Phước Sơn 
thường xuyên quán 

triệt mục đích, ý nghĩa tầm 
quan trọng của việc triển 
khai thực hiện Chỉ thị 03-
CT/TW của Bộ Chính trị 
khóa XI.  Xây dựng kế hoạch 
thực hiện trong cả nhiệm 
kỳ và từng năm; hướng dẫn  
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
trong toàn Đảng bộ và toàn 
cơ quan. Tổ chức học tập các 
chuyên đề về tư tưởng, tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 
trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn. Phát 
động những việc “làm theo” lời Bác 
bằng những công việc cụ thể, đảm 
bảo chất lượng. Góp phần nâng cao 
nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức cách mạng, lối sống cho 
cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; nêu cao 
tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc 
phục mọi khó khăn; không ngừng 
phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện học 
tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 
trị được giao

 Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các 
đảng viên đăng ký liên hệ làm theo sát 
với chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Kết quả 100% chi bộ và đảng viên đăng 
ký. Định kỳ hằng tháng, quý, năm 
Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt, 
đánh giá kết quả việc triển khai học 
tập của chi bộ và quá trình phấn đấu, 
tu dưỡng, rèn luyện của từng cá nhân, 
kịp thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm, 

rút ra những bài học kinh nghiệm và  
biện pháp khắc phục; biểu dương 
những tập thể, cá nhân có thành tích 
tiêu biểu trong việc làm theo. Trong 
04 năm “làm theo” lời Bác Đảng ủy 
Quân sự huyện Phước Sơn phát động 
nhiều phong trào: quy tập hài cốt Liệt 
sĩ; tăng gia sản xuất, cải thiện bếp ăn 
tập thể; xây dựng nhà nghĩa tình đồng 
đội; Sống vì nhân dân, người thân, gia 
đình và bạn bè…đạt được nhiều kết 
quả tốt.

 Đảng ủy luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen 
thưởng: 6 năm liền là đơn vị thi đua 
xuất sắc cụm miền núi; Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng III; Bằng khen của Thủ 
tướng chính phủ; 04 năm liền được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu 
thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW; Đảng bộ 
nhiều năm liền đạt TSVM; có 80 lượt 
cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. 

Đảng ủy quân sự Hội nghị sơ kết phong trào “Sống vì nhân  
dân, vì người thân, gia đình, bạn bè”
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  Ông Nguyễn Toản Nhung (áo đen bên trái) 

Với cương vị là Chủ tịch 
Hội Cựu Chiến binh 
xã, ông đã cùng với 

tập thể Hội lãnh đạo phong 
trào “Cựu Chiến binh gương 
mẫu” 5 năm qua đạt được 
nhiều thành tích. Xây dựng 
Hội vững  mạnh, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội huyện nhà. 
Nhiều hội viên có thành 
tích xuất sắc trong công 
tác, sản xuất, kinh doanh, 
làm giàu cho gia đình, cho xã hội 
góp phần tạo việc làm cho nhiều lao 
động tại địa phương; quan tâm, giúp 
các hội viên khác có hoàn cảnh khó 
khăn thoát nghèo; tích cực trong các 
hoạt động từ thiện, nhân đạo, uống 
nước nhớ nguồn với những hoạt 
động có ý nghĩa như: thăm viếng và 
tặng quà các gia đình chính sách, gia 
đình có công với cách mạng, thăm 
hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh 
hùng; chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ…

Với cương vị là Bí thư Chi bộ thôn 
Hương Quế Trung, ông đã chỉ đạo chi 
bộ, mặt trận, các hội, đoàn thể thường 
xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt 
cho đội ngũ đảng viên và nhân dân 
nâng cao nhận thức về chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; triển khai nội 
dung chuyên đề học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 
nghị quyết chuyên đề để chi bộ thực 
hiện đạt nhiều kết quả. Trong công 
tác, học tập, trong cuộc sống đều mô 
phạm mẫu mực, không so bì tính 
toán thiệt hơn. Luôn giữ vững nguyên 
tắc tập trung dân chủ, phân công 
phân nhiệm, chức trách rõ ràng cho 
cán bộ đảng viên, lấy đó làm thước đo 
để cuối năm bình xét đảng viên hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Vận động nhân dân hoàn thành  
100% việc dồn điền đổi thửa; vận động 
nhân dân chung góp xây dựng 700m 
đường bê tông nội đồng (500.000.000 
đồng); cùng cấp ủy vận động nhân 
dân đóng góp xây dựng cổng chào của 
thôn với số tiền 135.000.000 đồng.                                  

Hội Cựu chiến binh
xã Quế Phú, Quế Sơn  

Đồng chí Nguyễn Toản Nhung

Đồng chí Nguyễn Toản Nhung (áo đen bên trái) 
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Hội Cựu chiến binh Quế Hiệp, Quế Sơn 

Phát huy truyền thống 
bản chất  “bộ đội  Cụ 
Hồ”, trung thành, 

đoàn kết, gương mẫu, đổi 
mới sáng tạo, Hội cựu chiến 
binh xã Quế Hiệp thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XI đạt nhiều 
kết quả thiết thực.

Xây dựng nhà tình nghĩa 
cho những chiến sĩ, đồng 
đội có hoàn cảnh khó khăn. 
Vận động hội viên đóng góp 
xây dựng chân quỹ cho hội 
viên khó khăn vay mượn giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo 
với tổng số tiền 49 triệu đồng. Tặng 03 
sổ tiết kiệm trị giá 600.000đ cho con 
CCB khó khăn học  giỏi. Năm 2013, 
2014 tặng 1.200.000đ cho 6 cháu thi 
đỗ Đại học. Mỗi năm, thăm, tặng 32 
suất quà cho các em học sinh với số 
tiền 2.000.000đ. Vận động hội viên 
đóng góp xây dựng nhà đồng đội 
tại Thọ Xuân Thanh Hóa 2.030.000 
đồng; ủng hộ nhà đồng đội Điện Biên 
Phủ 2.410.000 đồng, ủng hộ CCB 
Lào 3.200.000 đồng, quỹ vì trường 
sa 2.400.000đ, xây dựng bia chứng 
tích Hòn Chiêng 3.420.000 đồng… 
Nhân các ngày lễ, tết Thường trực 
Hội cùng các chi hội thăm tặng quà 
cho hội viên đau ốm, hội viên nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn, cho người 
nghèo và nạn nhân da cam với số tiền 
7.300.000đ. Vận động hội viên giúp 
nhau sửa chữa nhà tạm 175 công, 25 

nhà, quy thành tiền 25.250.000đ giúp 
nhau 35 công gieo sạ và thu hoạch lúa 
cho những hội viên ốm đau.

Hội CCB xã phát động ra mắt 4/5 
chi hội thực hiện chủ trương “1 không 
3 có” về bảo vệ môi trường. Tổ chức 
trồng cây xanh nơi nhà sinh hoạt cộng 
đồng;  dọn vệ sinh, thu gom rác thải, 
diệt cây “Mai Dương”, tuyên truyền 
sử dụng túi ni lông thân thiện với môi 
trường…  

  4 năm qua, Hội phối hợp các ban 
ngành, gia đình tổ chức tìm kiếm, quy 
tập được 6 mộ Liệt sỹ, 4 mộ đưa về 
gia đình, 2 mộ tổ chức lễ cải táng tại 
nghĩa trang liệt sĩ. 

 Hội thường xuyên phối hợp Đoàn 
thanh niên xã tổ chức nhiều hoạt 
động phong phú nhằm giáo dục cho 
thanh thiếu nhi hiểu về lịch sử cội 
nguồn của dân tộc, truyền thống cách 
mạng của quê hương, đất nước.

Hội cựu chiến binh tham gia cùng các đoàn thể làm sạch vệ 
sinh môi trường .
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Đảng ủy, Ban chỉ 
huy quân sự thành 
phố đã gắn việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 03- CT/TW khóa XI với 
phong trào thi đua Quyết 
thắng thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của ngành. Hằng 
quý, Đảng ủy đã tổ chức 
đối thoại trực tiếp giữa 
cán bộ, chiến sỹ với Đảng 
ủy, Ban chỉ huy. Qua đó, 
kịp thời giải quyết những 
vướng mắc, băn khoăn 
của cán bộ, chiến sỹ, phát huy được 
dân chủ trên các mặt hoạt động. Chủ 
trương “xóa một hộ đói, giảm một 
hộ nghèo” được triển khai thực hiện 
tốt, duy trì thường xuyên “Hũ gạo tiết 
kiệm”;  hưởng ứng cuộc vận động 
LLVT “Chung tay xây dựng nông thôn 
mới”.  Việc xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện có nhiều chuyển 
biến, nhất là nề nếp chính quy, môi 
trường văn hóa, lễ tiết tác phong quân 
nhân, chấp hành pháp luật, kỷ luật 
và các quy định về đảm bảo an toàn. 
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, 
ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên ngày càng được nâng lên. Các 
đồng chí đảng viên trẻ đã từng bước 
khẳng định được vai trò, năng lực của 
mình.

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh 
phong trào thi đua “Ngành hậu cần 
Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. 
Duy trì thường xuyên lượng dự trữ 
vật chất hậu cần cho sẵn sàng chiến 
đấu, đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, 
chiến sỹ. Tích cực chăn nuôi và tăng 
gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn. 
Công tác vệ sinh phòng dịch, chữa 
bệnh được  chú trọng, luôn đảm bảo 
quân số khỏe 99,98%.  

 Đảng bộ Cơ quan Quân sự thành 
phố 3 năm liền đạt Đảng bộ TSVM 
tiêu biểu, 100% chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ đạt TSVM. Phong trào thi 
đua của đơn vị luôn được giữ vững. 
Trong nhiều năm liền, Cơ quan Quân 
sự thành phố là đơn vị trong tốp dẫn 
đầu của tỉnh, được cấp trên khen 
thưởng./.

Đảng bộ cơ quan Quân sự 
thành phố Tam Kỳ

Đại biểu Đảng bộ quân sự thành phố (thứ 4 từ trái sang) nhận 
khen thưởng tại sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị  03
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Đồng chí Nguyễn Công Chức  
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ

Với chức trách là Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh phường kiêm 
Bí thư chi bộ khối phố 6, kiêm 

cán bộ chuyên trách Ủy ban kiểm tra 
Đảng, đồng chí sắp xếp thời gian khoa 
học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Đặc biệt, đồng chí tham mưu 
xây dựng các mô hình có hiệu quả 
như: Mô hình Cựu chiến binh gương 
mẫu…; Câu lạc bộ cựu chiến binh làm 
kinh tế; mô hình đảm bảo an toàn về 
an ninh trật tự ở các khối phố (phong 
trào phòng chống ma túy ở cộng đồng 
dân cư, phòng ngừa tố giác tội phạm, 
vệ sinh môi trường xanh-sạch - đẹp, 
tuyến phố văn minh, đảm bảo an toàn 
giao thông…) góp phần lập lại trật tự 
đô thị, giảm được những tệ nạn, cung 
cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn 
tin, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhiều 

đối tượng vi phạm  pháp luật.  
 Năm 2013 đồng chí giúp một cháu 

có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong 
học tập và chia sẻ một phần kinh phí 
để động viên tổ trưởng đoàn kết duy 
trì hoạt động với số tiền 2 triệu đồng.  

Những nỗ lực của đồng chí góp 
phần đưa Hội Cựu chiến binh phường 
An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua 
của Hội cựu chiến binh thành phố 
3 năm liền (2011-2013), được Trung 
ương Hội cựu chiến binh tặng Bằng 
khen ( 2011 – 2012 – 2013); là đơn vị 
có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu 
trong phong trào toàn dân bảo vệ An 
ninh tổ quốc, được Giám đốc công 
an tỉnh khen thưởng (2010 -2013) và 
cũng là đơn vị có nhiều thành tích 
trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 được 
Thành ủy khen thưởng. Năm 2013 
chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu 
biểu; khối phố đạt khối phố văn hóa, 
xếp thứ nhất toàn phường; Ban công 
tác mặt trận đạt xuất sắc…

Đồng chí được Thành ủy tuyên 
dương 5 năm (2011, 2012, 2013, 2014, 
2015), UBND Tỉnh Tặng Bằng khen 
trong việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; UBND 
thành phố, Hội cựu chiến binh tỉnh, 
Hội cựu chiến binh thành phố tặng 
5 Giấy khen; Năm 2013 được Trung 
ương Hội tặng Bằng  khen…

Đồng chí Nguyễn Công Chức  
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Đồng chí Pơloong 
Điền, nguyên Bí 
thư Đảng ủy xã 

Lăng, huyện Tây Giang. 
Đồng chí PơLoong Điền 
không những cùng với 
tập thể Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã triển khai 
thực hiện tốt Chỉ thị 
03 của Bộ Chính trị mà 
chính bản thân đồng chí 
còn là tấm gương mẫu 
mực trong việc học tập 
và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh 
được thể hiện trong công 
tác cũng như sinh hoạt 
hàng ngày. Trong công tác đồng chí 
là  người gương mẫu chấp hành giờ 
giấc làm việc nghiêm túc, giải quyết 
công việc nhanh, khoa học, dứt 
khoát, dám nghĩ, dám làm và dám 
chịu trách nhiệm. Luôn gần dân, sát 
dân để giải quyết những khó khăn 
vướng mắc của nhân dân. Đồng chí 
cùng Đảng ủy lãnh đạo Đảng bộ và 
nhân dân xã Lăng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ hàng năm, được Huyện 
ủy, UBND huyện, UBND tỉnh, Chính 
phủ tặng thưởng nhiều Bằng khen, 
Cờ thi đua xuất sắc…Đồng chí cũng 

Đồng chí Pơloong Điền
xã Lăng huyện Tây Giang

là người gương mẫu hiến đất đai hoa 
màu để xây dựng nông thôn mới. Đặc 
biệt, khi huyện mới tái lập đồng chí 
đã nhường cả ngôi nhà đang ở của 
gia đình mình cho các cơ quan của 
huyện ở và làm việc trong thời gian 
gần hai năm. Trong cuộc sống hàng 
ngày đồng chí là người sống mẫu 
mực, luôn nêu cao tinh thần đoàn 
kết và giúp đỡ mọi người. Từ những 
việc làm như trên mà đồng chí luôn 
được cán bộ và nhân dân yêu mến và 
kính trọng. Đồng chí được Huyện ủy, 
UBND huyện và tỉnh tặng nhiều giấy 
khen và bằng khen.

Đồng chí Pơloong Điền
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Tập thể cán bộ nhân dân 
xã Lăng huyện Tây Giang

Đảng ủy thường xuyên 
tổ chức tuyên truyền 
nội dung Chỉ thị và 

các chuyên đề về học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh cho toàn thể cán 
bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ 
đạo các chi bộ đưa việc học tập 
và làm theo tấm gương, đạo 
đức của Người vào nội dung 
sinh hoạt hàng tháng. Đảng 
ủy đã tổ chức cho cán bộ, công 
chức kể chuyện tấm gương 
đạo đức của Bác vào các buổi 
chào cờ sáng thứ hai tuần đầu tiên 
các tháng. Nhiều hộ gia đình trong xã 
đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, 
xóa bỏ các phong tục tập quán lạc 
hậu. Đại bộ phận nhân dân biết tiết 
kiệm trong chi tiêu, cần cù trong lao 
động, biết áp dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành 
nhiều mô hình gia trại, khu chăn nuôi 
tập trung,  trồng cây cao su …để xóa 
đói giảm nghèo. Đến nay toàn xã đã 
trồng 510 ha cao su với hơn 300 hộ 
gia đình tham gia trồng, bước đầu tạo 
công ăn việc làm, thu nhập ổn định. 
Trong xây dựng nông thôn mới, hầu 
hết nhân dân không đòi đền bù, tự 
nguyện hiến đất và tài sản trên đất trị 
giá trên 10 tỷ đồng để xây dựng các 
công trình công cộng. Năm 2013 xã 
phát động xây dựng nông thôn mới, 
đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ 
nghèo cuối năm 2014 là dưới 14,7% 
(năm 2010 là trên 50%). Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 17,1 triệu 
đồng/người/năm.

 Đội ngũ cán bộ xã gần dân, sát 
dân thường xuyên xuống thôn để kịp 
thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, 
những khó khăn, bức xúc của nhân 
dân; chấp hành nghiêm túc giờ giấc 
làm việc, hội họp; giải quyết công 
việc nhanh gọn, khoa học… Trong sử 
dụng ngân sách địa phương  đúng qui 
định, không tham ô, lãng phí; trong 
sinh hoạt, công tác tiết kiệm điện, 
nước, văn phòng phẩm… 

3 năm liền 2012, 2013, 2014 Đảng 
bộ xã được công nhận “trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu” và được Ban 
Thường vụ Huyện ủy khen thưởng. 
Năm 2012 xã được UBND tỉnh tặng 
Cờ thi đua xuất sắc và Chính phủ tặng 
cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. 
Năm 2013, 2014 được UBND tỉnh 
tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua 
xuất sắc.       

Đảng bộ xã Lăng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW.
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Đồng chí Phan Nghĩa
huyện Thăng Bình

Với chức trách là Bí thư Huyện 
ủy, đồng chí tập trung chỉ đạo 
các TCCSĐ trực thuộc, các cơ 

quan, đơn vị,  tổ chức triển khai thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị. Công tác 
tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh 
với nhiều hình thức phong phú, qua 
nhiều kênh đã góp phần tạo chuyển 
biến tích cực từ nhận thức đến hành 
động của tập thể cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên chức trên địa bàn 
huyện. Xuất hiện nhiều cách làm hay 
mang lại hiệu quả thiết thực. Tích cực 
chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền 
giải quyết dứt điểm những vấn đề bức 
xúc trên các lĩnh vực nhằm ổn định 
đời sống xã hội; tập trung chỉ đạo xử 
lý một số vấn đề khó khăn, vướng mắc 
trong công tác giải phóng mặt bằng,  
đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng 
công trình, dự án của huyện, tỉnh và 
của Trung ương trên địa bàn, nhất là 
tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, đường 
dẫn cầu Cửa Đại, Trường Cảnh sát 
giao thông, dự án đường cao tốc; xử 
lý các vi phạm trong công tác quản  lý 
đất đai, tài nguyên, khoáng sản … Nhờ 
vậy tình hình kinh tế-  xã hội huyện 
Thăng Bình đã có bước chuyển quan 
trọng, văn hóa – xã hội có tiến bộ, đời 
sống vật chất tinh thần của nhân dân 
tiếp tục được cải thiện, an ninh chính 
trị được đảm bảo….Đồng chí không 
chỉ quan tâm chú trọng trong khâu xây 

dựng, ban hành, theo dõi sự vận động 
của Nghị quyết trong thực tiễn cuộc 
sống, trong tổ chức thực hiện cần tổ 
chức làm điểm, rút kinh nghiệm nhân 
ra diện rộng mà còn thường xuyên 
kiểm tra, theo dõi, giám sát, tổ chức 
sơ, tổng kết Nghị quyết, đây là cơ sở để 
đánh giá thực hiện nghị quyết, đúc kết 
những vấn đề có tính lý luận, thực tiễn, 
chứa đựng những nhân tố góp phần bổ 
sung, hoàn chỉnh cho Nghị quyết, chủ 
trương, chính sách do cấp ủy đề ra.

Với phong cách, phương pháp làm 
việc khoa học và những việc làm thiết 
thực, hiệu quả, quan tâm nâng cao chất 
lượng điều hành công việc của đồng 
chí Bí thư Huyện ủy đã tạo ấn tượng tốt 
và góp phần tác động đến cán bộ, công 
chức trong cải tiến và nâng cao chất 
lượng chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Phan Nghĩa
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Đảng bộ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

Đảng ủy kịp thời 
triển khai tinh 
thần Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính 
trị khóa XI, nội dung các 
chuyên đề đến các chi 
bộ, cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể ở xã; xây dựng 
chuẩn mực đạo đức, chỉ 
đạo cán bộ, đảng viên tự 
đăng ký phấn đấu làm 
theo  phù hợp với việc 
làm cụ thể, cuối năm 
kết hợp kiểm điểm đánh 
giá phân loại đảng viên. 
Định kỳ hằng tháng, Ban 
Thường vụ Đảng ủy tổ chức giao ban 
Bí thư chi bộ để nắm bắt tình hình tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị. Đội ngũ cán bộ chủ chốt, người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở xã 
luôn gần gũi với dân, tìm hiểu tâm 
tư, tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị 
của dân để kịp thời đưa ra những giải 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn. Chỉ 
đạo các đoàn thể thực hiện các mô 
hình bước đầu có hiệu quả, góp phần 
đưa việc học tập và làm theo gương 
của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, 
tiêu biểu như: Hội phụ nữ xã với mô 
hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”; 
mô hình “Giọt máu nghĩa tình” của 
Đoàn thanh niên xã; mô hình “Thắp 
sáng đường quê” đã vận động cộng 
đồng tự nguyện thắp một bóng đèn 

trước cổng nhà, dài 7 km trên địa bàn 
toàn xã; huy động quỹ giúp đỡ học 
sinh nghèo hiếu học; mô hình “Thực 
hành tiết kiệm” của Hội Người Cao 
tuổi; mô hình “Tự quản về an ninh 
trật tự” của Cựu chiến binh… 

Với những kết quả đạt được trong 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần 
làm cho xã Bình Qúy có nhiều chuyển 
biến tích cực. Kinh tế - xã hội ngày 
càng phát triển, đời sống của nhân 
dân được cải thiện, trật tự an toàn xã 
hội đảm bảo… 3 năm liền (2012 – 20-
14) được công nhận là Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu và được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về 
thành tích trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Bình Quý huyện Thăng Bình 
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Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Tiên Sơn  huyện Tiên Phước

Việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TWcủa Bộ chính trị khóa XI được Đảng ủy 
chú trọng với nhiều hình thức sáng tạo: Thay đổi phương thức tuyên 
truyền, kết hợp giữa trình chiếu phim tư liệu với việc phân công báo cáo 

viên đứng thôn nghiên cứu chuyên đề, cụ thể hóa từng chuyên đề phù hợp với 
điều kiện từng khu dân cư để triền khai học tập. Trong 4 năm Học tập và làm 
theo Bác, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình phát triển 
kinh tế giúp dân thoát nghèo; phát động phong trào thực hiện“Hố rác tự hủy 
tại gia đình” nhằm bảo vệ môi trường; vận động nhân dân tự hiến đất để làm 
đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới…Đảng ủy có nhiều giải 
pháp kết hợp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết 
04-NQ/TW của Trung ương khóa XI đạt nhiều kết quả. Việc lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị đem lại nhiều kết quả thiết thực. Kinh tế, xã hội luôn phát 
triển, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, an ninh, quốc phòng xây dựng 
vững chắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 
của huyện trong 5 năm liền.

Đảng ủy xã Tiên Sơn,
huyện Tiên Phước
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Đồng chí Vũ Xuân Sơn (người đứng bên trái)

Với chức trách là Bí thư Huyện 
ủy, đồng chí tập trung chỉ đạo 
Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp 

việc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
ban ngành, đoàn thể, …  thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
đạt những kết quả tích cực. Việc triển 
khai thực hiện học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn 
với triển khai Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa 
bàn huyện Tiên Phước đã trở thành 
đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, duy 
trì thành nền nếp, tạo được sự lan tỏa 

sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 
Trong công việc đồng chí Vũ Xuân 
Sơn đã thể hiện được tác phong tận 
tụy, thái độ khiêm tốn, tôn trọng, gần 
gũi, được nhân dân tin yêu, quý trọ̣ng. 
Bản thân luôn giữ mối quan hệ thông 
suốt, hiệu quả giữa Ban Thường vụ 
Huyện ủy với Thường trực Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND, các ban Đảng, 
ban HĐND, các ngành của tỉnh, đặc 
biệt là giữa huyện với đồng chí Uỷ 
viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách 
huyện, nhờ vậy đã tranh thủ sự hỗ trợ 
giúp đỡ của tỉnh đối với huyện trên 
nhiều lĩnh vực.        

Đồng chí Vũ Xuân Sơn
huyện Tiên Phước
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Toàn cảnh hội nghị Ban tuyên giáo huyện ủy Bắc Trà My.

Ban Tuyên giáo huyện Bắc Trà My

Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy Bắc 
Trà My đã làm tốt 

công tác tham mưu Ban 
Thường vụ Huyện ủy chỉ 
đạo việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị khóa 
XI trên địa bàn huyện  
đạt nhiều kết quả, tạo 
sự chuyển biến tích cực 
trên các lĩnh vực kinh tế - 
chính trị và đời sống của 
các tầng lớp nhân dân.

 Trong quá trình thực 
hiện học tập và làm theo tấm gương 
của Bác đã xuất hiện nhiều điển 
hình tiêu biểu như: Cán bộ và nhân 
dân thôn Dương Hòa (xã Trà Sơn) tự 
nguyện hiến hàng ngàn m2  đất  và tài 
sản trên đất trị giá gần tỷ đồng để mở 
rộng đường giao thông nông thôn. 
Hộ ông Huỳnh Quốc Vinh (thôn 4 xã 
Trà Bui) hiến 3.500m2 đất xây dựng 
trường học; 12 hộ gia đình ở thôn 8, 
xã Trà Bui cũng đã tự nguyện hiến đất 
và tài sản trên đất để mở đường giao 
thông nông thôn; ông Hồ Hoàng Hà 
- Bí thư chi bộ thôn Xơrơ, xã Trà Bui 
gương mẫu và vận động nhân dân cả 
thôn cùng khai hoang làm lúa nước 
nhằm xóa đói giảm nghèo. 13 hộ gia 
đình các thôn Đông Phú, Ba Hương, 

Đông Sơn (xã Trà Đông) đã hiến 
3.697,38m2  đất và tài sản trên đất để 
làm đường bê tông, cầu treo và sân 
chơi thể thao. Vợ chồng đồng chí Tử 
Vi Dân - cán bộ hưu trí ở Thị trấn Trà 
My đã xây nhà thờ Bác Hồ tại khuôn 
viên của gia đình và nhiều tủ sách về 
cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác 
trị giá hàng trăm triệu đồng với mục 
đích nhằm giáo dục truyền thống 
cách mạng cho thế hệ trẻ...

Hằng năm, Ban Tuyên giáo tham 
mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ 
chức gặp mặt, tuyên dương, khen 
thưởng các tập thể và cá nhân điển 
hình tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
để kịp thời tuyên truyền nhân rộng 
trong toàn Đảng bộ.
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Với trách nhiệm là Ủy viên Ban 
Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban 
kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, 
đồng chí Ngô Việt Trà luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, 
Nhà nước giao. 

Trong công tác đồng chí luôn thể 
hiện vai trò gương mẫu của người 
đứng đầu đơn vị Ủy ban Kiểm tra 
Huyện ủy, tận tụy trong công việc và 
luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên 
của cơ quan, chi bộ. Với cương vị là 
Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy, 
đồng chí luôn tích cực tuyên truyền, 

vận động cán bộ, đảng viên thực 
hiện “làm theo” tấm gương đạo đức 
của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 -khóa XI  “một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay” và thực hiện các phong trào thi 
yêu nước do các cấp, các ngành phát 
động.

Với những thành tích đã đạt được, 
đồng chí đã được Chủ tịch nước tặng 
Huân chương lao động hạng Ba, Tỉnh 
ủy Quảng Nam tặng danh hiệu “Đảng 
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
5 năm liền (2008-2012)”; Đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
2013, 2014.

Đồng chí Ngô Việt Trà 
Huyện ủy Bắc Trà My

Đồng chí Ngô Việt Trà 
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Ông Nguyễn Văn Thới 
Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Trà Vân,
huyện Nam Trà My

Qua học tập các nội dung 
chuyên đề, ông đã nhận thức 
đúng đắn về vai trò, trách 

nhiệm của người cán bộ, đảng viên 
trong việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy, 
ông không ngừng trau dồi, rèn luyện 
nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, 
đạo đức, lối sống. 

Với trách nhiệm của người cán bộ, 
đảng viên, trong việc thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao, Ông thực 
hiện đúng các quy định về giờ giấc làm 
việc, nội quy, quy định của cơ quan; 
khi được cấp trên giao nhiệm vụ, ông 
luôn nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được phân công. Bản thân đã nêu cao 
ý thức tự học, tự rèn, tự nghiên cứu 
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Là một cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của 
xã, Ông đã tích cực tham mưu cho Ủy 
ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch 
thực  tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật đến đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân; thực hiện tốt công 
tác trợ giúp pháp lý về đăng ký khai 
sinh, khai tử, kết hôn, công tác chứng 
thực. Trong quá trình công tác, ông 
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
công tâm, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn 
cho bà con trong xã khi đến liên hệ 
làm việc. Nhờ đó, việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ về Tư pháp - 
Hộ tịch trên địa bàn xã đạt 
được những kết quả đáng kể, 
giúp bà con giảm bớt thủ tục 
rườm rà, mất thời gian.

 Trong những năm qua, 
ông luôn đạt danh hiệu đảng 
viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 3 năm liền; Giấy 
khen của Ủy ban Nhân dân 
huyện: đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ góp phần phát 
triển kinh tế xã hội; Giấy khen 
của Ban Thường vụ Huyện 
đoàn…

Ông Nguyễn Văn Thới 
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Cán bộ Trung tâm Y 
tế đang khám chữa 
bệnh cho nhân dân.

Khoa khám cấp cứu- hồi sức 
Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My  

Qua học tập các chuyên đề 
về học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

từng cán bộ, đảng viên của đơn vị đã 
có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức 
và hành động. Thể hiện qua việc thực 
hiện chức trách nhiệm vụ được phân 
công, tác phong, lề lối làm việc, trong 
quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng 
nghiệp, với bệnh nhân đến khám, 
chữa bệnh và người nhà bệnh nhân, 
trong sinh hoạt và đời sống hàng 
ngày.  

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên 
chức của Khoa luôn nêu cao tinh 
thần tự học, tự rèn nâng cao trình 
độ, chuyên môn nghiệp vụ nhằm 
đáp ứng yêu cầu công tác khám, 
chửa bệnh cho nhân dân. Trong 
công tác, luôn thực hiện tốt 12 điều 
Y đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác 

“Lương y thì phải như từ mẫu” nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao 
động và tinh thần trách nhiệm, thái 
độ làm việc ân cần, tận tình đối với 
người bệnh. Thông qua các chương 
trình, các cuộc vận động như: quỹ 
mái ấm tình thương, quỹ vì người 
nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa và các 
cuộc vận động quyên góp của Liên 
đoàn Lao động huyện phát động… 
100% cán bộ, viên chức của Khoa đã 
tích cực hưởng ứng thực hiện. 

Được Sở Y tế tặng giấy khen hoàn 
thành tốt nhiệm vụ năm 2012, 2013, 
2014, các đảng viên trong khoa nhiều 
năm liền luôn hoàn thành tốt và xuất 
sắc nhiệm vụ, đoàn viên trong khoa 
(2009 - 2014)  hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, tổ Công đoàn 06 năm đạt 
vững mạnh xuất sắc (2009-2014).





DANH SÁCH
CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

ĐƯỢC UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM (2013) 

VÀ 3 NĂM (2014) CỦA TỈNH ỦY 
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GƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ĐƯỢC  UBND TỈNH 
QUẢNG NAM TẶNG BẰNG KHEN TẠI HỘI NGHỊ 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ 

THỊ 03 (NĂM 2013)
 
 I. Tập thể:

01. Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, thuộc Đảng bộ Bộ đội 
Biên phòng tỉnh QN.

02. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thuộc Đảng bộ Công 
an tỉnh QN.

03. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam, thuộc Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh QN.

04. Chi bộ Tuyên huấn - Thanh niên, thuộc Đảng bộ Phòng chính trị, Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh QN.

05. Chi Cục thuế huyện Nông Sơn, tỉnh QN.

06. Chi bộ Quân sự - Đảng bộ Tiên Châu, huyện Tiên Phước, QN.

07. Đảng ủy cơ quan Đảng - Mặt trận - đoàn thể huyện Nam Giang, tỉnh 
QN.

08. Đảng ủy thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh QN.

09. Cán bộ và nhân dân xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, tỉnh QN.

10. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh QN.

11. Nhân dân và cán bộ xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh QN.

12. Đảng bộ xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh QN.

13. Chi bộ phòng Tư pháp, trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền, Thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh QN.

14. Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hội An, tỉnh QN.

15. Đảng bộ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh QN. 

16. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh QN.

17. Chi bộ Trường THCS Phan Châu Trinh thuộc Đảng bộ xã Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh QN.
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18. Đảng ủy xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh QN.

19. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Duy Xuyên, tỉnh QN.

20. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh QN.

21. Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh QN.

22. Hội Nông dân huyện Phú Ninh, tỉnh QN.

23. Hội Liên hiệp phụ nữ  xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh QN.

24. Chi bộ Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh QN.

II. Cá nhân:

01. Ông Võ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh QN.

02. Ông Tăng Bồn - Chủ tịch Hội thập đỏ xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh 
QN.

03. Ông Trần Cang - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh QN.

04. Ông Trần Ngọc Chuẩn - thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, huyện Núi 
Thành, tỉnh QN.

05. Ông Đặng Văn Chương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh QN. 

06. Ông Phạm Văn Chương - Chủ  tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình 
tỉnh QN

07. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà 
My, tỉnh QN.

08. Ông  Nguyễn Văn Cự - Bí thư Đảng bộ Công An - Trưởng Công An huyện 
Tiên Phước, tỉnh QN.

09. Ông Coor Dênh - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Vinh, xã Tà Pơơ, 
huyện Nam Giang, tỉnh QN.

10. Ông Đồng Phước Đi - Bí thư thôn Trà Đình 1 - xã Quế Phú, huyện Quế 
Sơn, tỉnh QN.

11. Ông Trần Đoàn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viễn thông 
QN.

12. Ông Riah Đưm - Bí thư Đảng ủy xã Ch’ơm, huyện Tây Giang, tỉnh QN.

13. Bà Nguyễn Thị Hòa - Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ tham mưu, Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh QN.
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14. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh QN.

15. Bà Trần Thị Hương - HUV Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thăng 
Bình, tỉnh QN.

16. Ông Nguyễn Xuân Khả - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 
phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh QN.

17. Bà Ni trưởng Thích nữ Ánh Liên – Trụ trì Chùa tịnh xá Ngọc Châu, TP Hội 
An tỉnh QN.

18. Ông Phan Văn Liêu - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hội An, tỉnh 
QN.

19. Ông Đỗ Đình Liễu - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện 
Nông Sơn, tỉnh QN.

20. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch Hội Người cao tuổi - thôn Đại An, xã 
Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh QN.

21. Ông Nguyễn Văn Ruộng - Chi bộ thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ, huyện 
Hiệp Đức, tỉnh QN.

22. Ông Trần Văn Sửu - Phó Chủ tịch Hội từ thiện huyện Phước Sơn, tỉnh 
QN.

23.Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Quang, huyện 
Điện Bàn, tỉnh QN.

24. Ông Hồ Văn Trình - Thôn 8, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh QN.

25. Ông Vũ Khắc Trọng - Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh QN.

26. Ông Lê Văn Trưởng - UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy Đông Giang, tỉnh 
QN.

27. Ông Lê Thanh Việt - Thượng úy,  Phó đội trưởng - Trại tạm giam Công an 
tỉnh QN. 
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GƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ĐƯỢC   UBND TỈNH 
QUẢNG NAM TẶNG BẰNG KHEN TẠI HỘI NGHỊ 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ 

THỊ 03 ( NĂM 2014)

I. Tập thể:

01. Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Nam.

02. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

03. Đảng bộ cơ quan Mặt trận- đoàn thể huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

04. Chi bộ thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Q. Nam

05. Chi bộ Vệ sinh - Môi trường, Đảng ủy Công ty Công trình công cộng thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

06. Đảng bộ xã Trà Đốc thuộc Đảng bộ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

07. Đảng bộ Quân sự huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

08. Chi bộ Giáo viên, thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Q. Nam

09. Chi bộ Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Q. Nam.

10. Đảng bộ xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

11. Chi bộ thôn Đông Tân, Đảng bộ xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam

12. Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

13. Chi bộ Trường tiểu học Trần Thị Lý, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

14. Đảng bộ Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

15. Nhân dân, cán bộ xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

16. Chi bộ Chi Cục thuế huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

17. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

18. Chi bộ Khối phố Mỹ Thạch Tây thuộc Đảng bộ phường Tân Thạnh, thành 
phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam

19. Chi bộ trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

20. Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
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21. Nhân dân và cán bộ xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

22. Chi bộ Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai, 
tỉnh Quảng Nam.

23. Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

II. Cá nhân:

01. Bà Trần Thị Bán, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam

02.  Ông  Nguyễn Bằng, TUV, Bí thư Huyện ủy Đông Giang, tỉnh Quảng 
Nam

03. Ông  Huỳnh Hữu Cường, Bí thư huyện đoàn Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

04.  Ông  Trần Ngọc Du, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam

05. Ông  Lê Tất Dũng,  Xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

06.  Bà Trần Thị Anh Đào, Chi ủy viên Chi bộ Khối phố 3, Đảng bộ thị trấn 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

07.  Ông  Huỳnh Đây, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP in- phát hành 
sách & thiết bị trường học Quảng Nam.

08.  Ông  Pơ Loong Điền, Bí thư Đảng ủy xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh 
Quảng Nam

09.  Ông  Zơ râm Đing, Phó trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Nam 
Giang, tỉnh Quảng Nam.

10.  Ông  Ngô Minh Hòa, Cán bộ Nông nghiệp xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam

11.  Bà  Đinh Thị Minh Hội, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công 
Quảng Nam, thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam

12.  Ông  Nguyễn Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam

13.  Ông  Đào Xuân Hương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh 
Quảng Nam. 
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14.  Ông  Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Chi bộ phòng Tư pháp thuộc Đảng bộ Cơ 
quan chính quyền thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

15.  Ông  Phạm Thế Mỹ, thôn Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam

16. Ông Ngô Văn Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện 
Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

17. Bà Đào Thị Hồng Phước, Nhân viên Văn thư, Văn phòng Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Quảng Nam.

18.  Ông  Văn Ngọc Quế, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

19.  Ông  Nguyễn Đức Hùng Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế 
huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

20. Ông Nguyễn Thế Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, tỉnh 
Quảng Nam

21.  Bà  Phạm Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Khuyến học Thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

22. Bà  Võ Thị Viết, nhân viên bảo vệ trường THCS Tam Lộc, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam.

23. Ông Hồ Văn Việt, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện 
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam



MỤC LỤC

Lời giới thiệu. �

Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kết quả tổ chức triển khai Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của 
bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”

I- kế hoạch của tỉnh ủy về triển khai thực hiện �  Chỉ thị 03-CT/TW.

II- Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị  �
03 của Bộ Chính trị, để giúp Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện.

Kết quả Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW Của Bộ Chính trị (Khóa XI)

I- Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức � ,, phong cách Hồ Chí Minh.

II- Về xây dựng và thực hiệ � n những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị �  gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI và các quy định liên quan của Ban chấp hành 
Trung ương.

IV- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, �  tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị và hệ thống tổ chức mặt trận, đoàn thể.

V- Về xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy tư tưởng, tấm gương  �
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh 
niên học sinh, sinh viên.  

VI- Về công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị 03-CT/T � W

VII- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đố � c thực hiện Chỉ thị 03   

Sơ kết, tổng kết thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)

I- Sơ kết thực hiện chỉ thị 03  �  

II. Tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị 0 � 3 của Bộ Chính trị khóa  XI    
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51



Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, của các huyện, thị, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy 

Các điển hình tiên tiến được UBND tỉnh tặng bằng khen tại Hội nghị tổng kết 
4 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

Danh sách các điển hình tiên tiến được UBND tỉnh tặng bằng khen tại Hội 
nghị sơ kết 2 năm (2013) và 3 năm (2014) của Tỉnh ủy  

Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được UBND tỉnh Quảng Nam  �
tặng Bằng khen tại Hội nghị 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 (năm 2013).

Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được UBND tỉnh Quảng Nam  �
tặng Bằng khen tại Hội nghị 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 (năm 2014). 
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
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KỶ YẾU QUẢNG NAM- 4 NĂM  THỰC HIỆN
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In 700 cuốn, khổ 16x24 cm tại Công ty CP In - PHS&TBTH Quảng Nam. 260 Hùng 
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