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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từng khẳng định đạo đức là nền 
tảng và sức mạnh của người 

cách mạng, tư tưởng đó được hình thành, 
đúc rút từ truyền thống dân tộc và tinh hoa 
nhân loại nhằm vươn tới xây dựng một xã 
hội mang tính nhân văn cao cả. Vì vậy, 
trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam Người luôn quan tâm tới việc 
giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân.  

Tháng 4 năm 2016 vừa qua, khoa 
Xây dựng Đảng tổ chức chuyến đi nghiên 
cứu thực tế ở xã Cam Thành, huyện Cam 
Lộ và đã ghi nhận được những hiệu quả 
thiết thực từ việc đẩy mạnh cuộc vận động 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh trên địa bàn xã.  

Cam Thành là một xã thuộc vùng 
trung du của huyện Cam Lộ nằm trên trục 
đường 9 xuyên Á, vừa có đồng bằng, vừa 
có đồi núi. Diện tích đất tự nhiên của xã là 
4.365,46 ha với số dân 7992 người, toàn xã 
có 20 chi bộ với 283 Đảng viên1. Nhận thức 
rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, thời gian qua Đảng ủy xã Cam 
Thành huyện Cam Lộ đã triển khai nghiêm 
túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 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”. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản 
trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về sự cần thiết phải học tập, giữ 

                                         
1 Lịch sử Đảng bộ xã Cam Thành 

gìn, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy xã 
Cam Thành đã thực hiện kịp thời, nghiêm 
túc các hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên 
đề hàng năm, đã có 8 hội nghị quán triệt 
được tổ chức với 1500 lượt người tham 
gia2. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã xây 
dựng kế hoạch, yêu cầu các chi bộ căn cứ 
vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực 
tế để triển khai một cách có hiệu quả cuộc 
vận động. Nhiều chi bộ đã xem việc thực 
hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm 
điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng 
của cá nhân và tập thể trong đánh giá cuối 
năm. Ở các thôn, việc thực hiện chuẩn mực 
đạo đức đều gắn với việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, giúp nhau phát triển kinh tế, 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội.  

Cuộc vận động học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng 
được gắn với việc thực hiện các phong trào 
thi đua như: “Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau xóa 
đói giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính 
đáng, xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư” và đẩy mạnh thực hiện các mô 
hình phát triển kinh tế. Căn cứ vào kế 
hoạch của từng năm, các chi bộ đã vận 
dụng vào thực tiễn của thôn để đưa ra chủ 
đề cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các 
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mục tiêu đặt ra trong cuộc vận động, điển 
hình có các đơn vị như: Chi bộ Quật Xá, 
Tân Phú, Tân Xuân đã tập trung lãnh đạo 
có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của 
huyện về “Nâng cao hiệu quả kinh tế vùng 
trồng lạc và thí điểm mô hình phục hồi 
vườn tiêu giai đoạn 2011 – 2015”; Chi bộ 
Tân Mỹ, Quật Xá, Cam Phú đã tăng cường 
tuyên truyền, vận động nhân dân hiến cây, 
hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Đặc 
biệt, có những chi bộ đã đăng ký chủ đề 
từng năm, tập trung vào những vấn đề mà 
nhân dân quan tâm, bức xúc, nổi cộm, cần 
tập trung giải quyết; năm 2014, Chi bộ Tân 
Xuân chọn chủ đề “Tập trung xây dựng hệ 
thống chính trị”, Chi bộ Ngô Đồng: “Nâng 
cao trách nhiệm của đảng viên trong phát 
huy tiềm năng lợi thế của thôn để phát triển 
thương mại – dịch vụ”… Các phong trào 
này đã đem lại hiệu quả thiết thực trong 
việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở 
địa phương; đời sống của nhân dân ngày 
càng được nâng cao; thu nhập bình quân 
đầu người năm 2015 đạt 20 triệu đồng/ 
năm, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 
dựng nông thôn mới năm 2011 chỉ đạt 5/11 
tiêu chí nhưng đến cuối năm 2015 đã đạt 
16/19 tiêu chí3. Công tác giáo dục, y tế, văn 
nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Tình 
hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội cơ bản được giữ vững. 

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh 
cuộc vận động học tập làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”, Quy định 101 – QĐ/TW về 
“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 
cấp”, Quy định số 47 – QĐ/TW về “Những 
điều đảng viên không được làm”. Nội dụng 
đã được cụ thể hóa như nói đi đôi với làm, 
chăm lo lợi ích của nhân dân, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản 
lý. Trong năm 2015 đã có 95% cán bộ chủ 
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chốt từ xã đến các thôn xây dựng bản đăng 
ký nêu gương; 85% cán bộ, đảng viên đã 
đăng ký rèn luyện, học tập và làm theo lời 
Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực 
như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
của công cũng như của riêng, nâng cao chất 
lượng hiệu quả trong công tác; tăng cường 
tham gia họp dân, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề 
vướng mắc, bức xúc trong nhân dân4. 
Những việc nêu trên đã tác động tích cực 
đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩn chất, đạo 
đức của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển 
biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ 
ứng xử với nhân dân và đã được quần 
chúng nhân dân ghi nhận 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
việc thực hiện cuộc vận động học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
ở xã Cam Thành huyện Cam Lộ vẫn còn 
tồn tại một số hạn chế: Việc cụ thể hóa các 
nội dung theo kế hoạch của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, các văn bản của Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy vào chương trình, nhiệm vụ của 
địa phương đôi lúc còn chậm. Do chưa 
được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng, 
nghiệp vụ làm công tác tuyên truyền, vận 
động nên một số chi bộ còn lúng túng trong 
việc tổ chức thực hiện các phong trào. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, để cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và 
tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa 
trong nhận thức cũng như trong hoạt động 
công tác của cơ quan, tổ chức và trong nhân 
dân ở xã Cam Thành huyện Cam Lộ trong 
thời gian tới, cần tập trung một số giải pháp 
sau:  

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm 
tác động thường xuyên và liên tục vào nhận 
thức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) ban 
hành ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học 
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Thấy rõ việc tiếp tục 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương 
lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách 
trước mắt, vừa mang tính lâu dài, là một nội 
dung quan trọng của công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng 
bộ xã trong sạch, vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội 
ngũ cán bộ của xã có đủ năng lực, phẩm 
chất, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy 
mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí… 

Thứ hai, Đảng ủy xã cần tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn 
với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
Quy định về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt. Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn 
đề trọng tâm, những vấn đề nổi lên gây bức 
xúc trong nhân dân để bàn biện pháp khắc 
phục, giải quyết dứt điểm. Xây dựng 
chương trình, kế hoạch thực hiện nội dung 
các cam kết đã đăng ký. Hàng tháng, tại các 
kỳ sinh hoạt chi bộ, chính quyền, đoàn thể 
phải có nội dung đánh giá mức độ thực hiện 
các cam kết của tập thể và cá nhân. Gắn kết 
quả thực hiện nội dung cam kết với đánh 
giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 
hàng năm. 

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức 
thực hiện để cuộc vận động thực sự có sức 
lan tỏa trong đời sống xã hội. Tiếp tục xây 
dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 
hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ nhớ, dễ kiểm 
tra đánh giá, đảm bảo phù hợp với đặc điểm 
của từng tổ chức, ban ngành đoàn thể, từng 
chi bộ để tổ chức thực hiện. Phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm 
của các chi bộ, khắc phục tâm lý ỷ lại, chờ 
đợi hướng dẫn của cấp trên. Trên cơ sở yêu 
cầu chung, dựa vào tình hình cụ thể để xác 

định thời hạn thực hiện từng nội dung công 
việc, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, 
tập thể trong việc chỉ đạo để tổ chức thực 
hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị  

Thứ tư, đưa việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh vào chương trình thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
giai đoạn 2015 - 2020 và nội dung sinh hoạt 
thường xuyên của các chi bộ gắn với các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 
nước, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng 
nông thôn mới... Phải kịp thời biểu dương, 
khen thưởng những tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình 
hay, cách làm tốt và những tấm gương tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời phê bình, 
uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những 
việc làm thiếu gương mẫu trong cán bộ, 
công chức và trong nhân dân. 
 Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đã 
và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng 
cao đối với quá trình hình thành và phát 
triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của 
con người Việt Nam, đồng thời cũng tạo ra 
những thách thức mới đối với mỗi chúng ta 
trong vấn đề đạo đức. Việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là một trong những biện pháp quan 
trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, 
lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, 
tạo động lực để đất nước phát triển nhanh, 
hiệu quả, bền vững. Với những kết quả đã 
đạt được, tin tưởng rằng trong thời gian tới 
Đảng bộ và nhân dân xã Cam Thành sẽ 
phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 – 
CT/TW (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị nhằm góp 
phần xây dựng địa phương ngày càng giàu 
mạnh và văn minh./. 

 


