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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí 
thư Trung ương và Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 05/01/2019 của Tỉnh ủy Lào 

Cai về  “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu,  
vận dụng và  phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong tình hình mới” 
  

Thanh tra tỉnh nhận được văn bản số 277/SNV-CCVC ngày 14/3/2023 của 

Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban 

Bí thư. Thanh tra tỉnh báo cáo thực hiện như sau:   

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến 

toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan về nội dung Chỉ thị số 23-

CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 194-

KH/TU, ngày 05/01/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Thông qua việc tuyên truyền, quán 

triệt Chỉ thị số 23-CT/TW và Kế hoạch số 19-KH/TU; cấp ủy, công chức, đảng 

viên đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập, nghiên cứu, 

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời 

thấy rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cũng như sự cần thiết phải nâng 

cao chất lượng học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

Hằng năm, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đều ban hành Kế hoạch về việc tiếp tục 

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

gửi các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện, đồng thời 

hướng dẫn cho đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực 

hiện về thực hiện các nội dung học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh với 100% đảng viên, công chức có kế hoạch hành động cá nhân và lấy kết 

quả học tập là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại cuối năm. 

II. Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Kế hoạch số 94-

KH/TU 

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận 

dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình 

hiện nay, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện 
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nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch 

số 94-KH/TU ngày 05/01/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tiếp tục đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Trong 5 năm qua, việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW được Đảng ủy Thanh tra tỉnh và các chi 

bộ trực thuộc, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt 

chẽ, nghiêm túc, có chất lượng; tạo được sự chuyển biến, mang lại hiệu quả thiết 

thực trong việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng 

bộ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng 

lực tổng kết và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. 

Tăng cường công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối 

sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ công chức, 

đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ công 

chức, đảng viên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cho đội ngũ công chức, 

đảng viên nhằm xây dựng cơ sở lý luận, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ 

trương, nghị quyết của Đảng; xác định việc học tập và vận dụng, phát triển sáng 

tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu 

dài của cả hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi để công chức, đảng viên thực 

hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, phục vụ cho việc xây dựng các chương trình, 

kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các đề án, kế hoạch phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thường xuyên cập nhật nội dung 

mới theo hướng truyền đạt đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh theo nội dung các chuyên đề hằng năm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển 

hóa" trong nội bộ Đảng, cơ quan. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra tỉnh luôn chú trọng và tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương 

và chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, đánh giá tác động của việc học tập, nghiên cứu, 

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình 

hình mới với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những bức xúc, nổi 

cộm của địa phương, cơ quan. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

nâng cao nhận thức đối với các chi bộ trực thuộc và đội ngũ công chức, đảng viên 

về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một 

khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Với chức năng, nhiệm vụ 

được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT từng bước đi vào chiều 

sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đã triển khai kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực 
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công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ 

trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc 

bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân 

chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên.  

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm. 

- Việc triển khai thực hiện học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã từng bước trở thành công việc thường 

xuyên ở cơ quan là giải pháp hữu hiệu ban đầu để đánh giá, khắc phục những hạn 

chế, khuyết điểm trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối 

sống của công chức, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh 

đạo chủ chốt được nâng cao hơn; 

- Việc chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực 

đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phù hợp 

với đặc điểm hoạt động của cơ quan trong giai đoạn hiện nay đã đạt được một số 

kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần rèn luyện nhân cách, 

tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn 

kết trong đảng viên, công chức nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ chính 

trị được giao. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 

đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ nhỏ công 

chức chưa nhận thức đầy đủ về việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy chưa đạt được kết quả như 

mong muốn; việc thực hiện cuộc vận động ở một số tổ chức đoàn thể quần chúng 

còn mang tính hình thức, chưa sâu. 

 - Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện học tập, 

nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

ở các chi bộ đôi khi còn chưa kịp thời. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư gắn với 

Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên 

cứu đến năm 2030; tập trung triển khai, quán triệt, tổ chức học tập các nghị quyết, 

chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kịp thời triển khai, quán 

triệt, thông tin tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến công chức, 

đảng viên góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
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- Ðổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm của cơ quan; phát 

huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để 

nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ đảng 

viên, công chức. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 

09/02/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 05/01/2019 của Tỉnh 

ủy Lào Cai, Thanh tra tỉnh gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.        

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH THANH TRA 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thành Sinh 
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