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Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác 

Cập nhật: 13-05-2020 | 08:03:03 

 

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung học 

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

trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội từ thành phố đến cơ sở ở TP.Thủ 

Dầu Một. Nhiều phong trào, mô hình mới phong phú, sôi nổi được nhân dân đồng 

tình hưởng ứng và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng TP.Thủ Dầu 

Một phát triển, văn minh, nghĩa tình. 

 

 

 Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một tận tình tiếp dân 

 

Hướng đến phục vụ người dân 

Thời gian qua, Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ 

Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo sâu sát và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện. Từ đó việc học tập và làm theo Bác thực sự đã đi vào cuộc sống hàng ngày 

của mỗi người từ cán bộ, đảng viên đến người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết 

thực, thường xuyên; trở thành một thói quen, hành vi tốt và tự giác của mỗi cá nhân 

góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
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Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ 

chốt các cấp đã có chuyển biến tích cực, đổi mới lề lối, tác phong làm việc gần dân, sát 

dân, trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân và vì nhân dân phục vụ; thực hiện 

nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ 

nhân dân ngày càng tốt hơn; khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống trong Đảng và xã hội theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bên cạnh đó, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố, các cấp ủy đã chủ động xây dựng các 

mô hình hay trong việc học và làm theo Bác và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, 

tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 

Một trong những mô hình hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mô hình “Nâng cao hiệu quả, hiệu 

lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở 

thân thiện trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở”. Từ mô hình điểm năm 

2017 ở Đảng bộ phường Tương Bình Hiệp, Chi bộ Tòa án Nhân dân TP.Thủ Dầu Một, 

đến nay 14/14 phường, các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước đều thực hiện mô 

hình “Chính quyền thân thiện” để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Sau thời gian 

triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được một số kết quả, tạo sự thân thiện, gần gũi, 

hài lòng khi người dân có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm 

Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một được thành lập và hoạt động hiệu quả. 

Điển hình tại phường Phú Mỹ, bộ phận “một cửa” được nâng cấp đồng bộ, hiện 

đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, làm 

người dân hài lòng. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, 

cho biết để hướng đến phục vụ người dân, từ tháng 6-2018, UBND phường đã có kế 

hoạch thực hiện mô hình “Hẹn giờ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà”. 

Mục đích của kế hoạch này nhằm xây dựng chính quyền phường Phú Mỹ của nhân 

dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện, gần 

gũi vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ 

nhân dân, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với 

dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao tính phục vụ 

của UBND phường, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của cán bộ, công chức phường, 

từng bước chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện, trọng 

dân, gần dân. 

Tự soi, tự sửa, tự phấn đấu 

Ông Lê Thanh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết 

kế thừa những kết quả đã được trong thời gian qua, thời gian tới, TP.Thủ Dầu Một tiếp 

tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị và các văn 

bản của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 

của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ 

thành phố đến cơ sở. Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời lãnh đạo, chỉ 

đạo chặt chẽ việc thực hiện với phương châm “Trên trước, dưới sau”; “Trong trước, 
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ngoài sau”. Việc học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những 

hành động cụ thể, thiết thực. Ở từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện 

chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ 

quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên 

xác định, đăng ký cam kết làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được 

giao. Lấy việc đăng ký cam kết học tập và làm theo Bác làm căn cứ để đánh giá kết 

quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn phân 

loại thi đua hàng năm. Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề 

bức xúc, nổi cộm để có biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ 

thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Với những mô hình thiết thực, sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, của 

cán bộ, đảng viên đã mang lại hiệu quả tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Làm 

theo Bác” tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

  Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách, lời dạy của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi địa 

phương, cơ quan, đơn vị tự soi, tự sửa, tự phấn đấu; coi đây là nhiệm vụ và công việc 

thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức trong thực thi nhiệm vụ... 

 THU THẢO   

http://baobinhduong.vn  

 


