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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 07/HD-MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 
Học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU ngày 23/12/2019 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang về việc hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 

2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn trong hệ 

thống MTTQ triển khai thực hiện, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Quán triệt trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân các nội dung học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây 

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng 

cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. 

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Phát huy 

vai trò của nhân dân mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; phản ánh 

kịp thời với các ngành chức năng về những cán bộ, công chức có biểu hiện lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để hạch sách nhân dân.  

- Phát huy tinh thần dân chủ, tập hợp trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo các 

văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII. Thường xuyên theo dõi, phản ánh, tổng hợp kịp thời, chính xác tình 

hình, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và 

Đại hội XIII của Đảng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát, biểu dương, nhân rôṇg các điển 

hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng , đaọ đức , phong cách Hồ Chí 

Minh; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoaṭ trong viêc̣ hoc̣ tâp̣; khắc phuc̣, 
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ngăn ngừa bêṇh hình thức , thiếu tâp̣ trung trong th ực hiện chủ đề học tập theo 

Bác năm 2020. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung triển khai, tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân 

1.1. Triển khai, tuyên truyền trong hệ thống MTTQ: 

- Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ 

thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống 

quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, háo danh, tỵ nạnh, 

xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không 

làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của 

Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên lựa chọn 

những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập 

trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐ ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết 

là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung 

ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về 

“Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng”. 

- Sau khi tổ chức quán triệt học tập, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 

cấp xã và các tổ chức thành viên có liên hệ thực tiễn và xây dựng kế hoạch, 

phương hướng phấn đấu, làm theo. Chú ý: nêu ngắn gọn, chủ yếu là nội dung 

phấn đấu “làm theo”; đồng thời, gởi về Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh để làm căn cứ xét khen thưởng thi đua cuối năm. 

1.2. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân: 

- Tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Trong đó, tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về các nội dung: 

+ Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành 

công của cách mạng Việt Nam. Giải thích rõ để người dân hiểu rằng, đoàn kết là 

sức mạnh, là thắng lợi, là then chốt của thành công trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

+ Lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc:  
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. Lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc: Bao gồm tất cả các giai cấp, tầng 

lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, 

người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết 

hối cải trở về với nhân dân. Nói cách khác, khối đại đoàn dân tộc bao gồm: “Bất 

kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”. Nòng cốt 

của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh công - nông - trí dưới sự lãnh 

đạo của Đảng. 

. Hình thức tổ chức lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc là Mặt trận dân 

tộc thống nhất. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất được 

thành lập với những tên gọi phù hợp…(nay là MTTQ Việt Nam); Mặt trận dân 

tộc thống nhất chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng khối liên 

minh công - nông - trí dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

+ Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tuyên truyền làm rõ: 

. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hình ảnh của đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Theo Bác, để xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cán 

bộ, đảng viên cần có phong cách lãnh đạo: “Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, 

trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Họ phải là 

những người: Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, 

uy lực không thể khắc phục”. 

. Đối với toàn thể nhân dân: Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta ai 

cũng cần có phong cách nhân ái, khoan hồng độ lượng, thương yêu lẫn nhau 

mới đoàn kết được toàn dân tộc. “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. 

Nhưng vắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay”… 

- Tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền để nhân dân 

hiểu rõ về các nội dung: 

+ Đảng lãnh đạo thông qua hệ thống chính quyền, Mặt trận dân tộc 

thống nhất và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiệm vụ của Đảng có thể đúc 

kết lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta: Độc lập - Thống nhất - 

Dân chủ - Phú cường. 

+ Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng; xây dựng 

Đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, về đạo đức. 

+ Đề phòng khắc phục những tệ nạn trong bộ máy Nhà nước, đặc quyền, 

đặc lợi; tham ô, lãng phí, quan liêu; tư túng, chia rẽ, kêu ngạo. Tăng cường tính 

nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề 

cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp. 

+ Xây dựng Mặt trận dân tộc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh 

để bảo đảm dân chủ trong xã hội… 
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2. Hình thức tuyên truyền 

- Lồng ghép nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt, tuyên 

truyền các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam 

và của các tổ chức thành viên; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu 

gặp mặt nhằm làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin 

tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh ở cấp huyện, cấp xã.  

- Cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận thường xuyên viết tin, bài, 

gương người tốt việc tốt về học tập theo Bác (theo chuyên đề năm 2020) để 

đăng trên Bản tin công tác Mặt trận tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; Cổng thông tin điện tử của các tổ chức thành viên và các 

huyện, thị xã, thành phố.  

- Kết hơp̣ chăṭ che ̃viêc̣ hoc̣ tâ ̣p chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuôc̣ vâṇ 

đôṇg, các phong trào thi đua của Măṭ trâṇ các cấp , các tổ chức thành viên. 

- Căn cứ vào tình hình , điều kiêṇ của điạ phương , Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp trong tỉnh xác điṇh rõ những nôị dung đôṭ phá nhằm taọ chuyển 

biến rõ nét trong hoc̣ tâp̣ và làm theo Bác , nhất là thưc̣  hiêṇ tốt công tác xây 

dưṇg khối đaị đoàn kết toàn dân tôc̣ , gần dân , tôn troṇg, lắng nghe và tr ực tiếp 

đối thoaị với nhân dân ; chống bêṇh thành tích , hình thức ; thưc̣ hành tiết kiêṃ , 

chống lañg phí , tiêu cưc̣ , tham nhũng ; nâng cao tinh thần trách nhiêṃ , quyết 

tâm trong công viêc̣ , “nói đi đôi với làm” ; xây dưṇg hình ảnh người cán bô ̣ , 

công chức tâṇ tuỵ , gần dân, liêm khiết . 

3. Thời gian và tài liệu triển khai, tuyên truyền 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

- Tài liệu:  

+ Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. 

+ Sách tham khảo: Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự 

thật phát hành. 

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cung cấp video GS.TS 

Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao 

cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề 
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năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” (trên website: tuyêngiaoangiang.vn). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang 

         - Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:  

+ Triển khai hướng dẫn, tuyên truyền học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống 

MTTQ và các tầng lớp nhân dân; Có trách nhiệm theo dõi, tham mưu Ban Thường 

trực báo cáo kết quả thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Ban Biên tập trang Website cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Cập 

nhật tin, bài viết, hình ảnh hoạt động, những mẫu chuyện, gương điển hình tiên tiến 

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

đề 2020) trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bản tin 

Công tác Mặt trận hàng quý. 

 - Các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Lựa chọn, đề xuất 

những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động 

do Mặt trận phát động để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong nhân dân. 

- Văn Phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Theo dõi, tổng hợp và đề xuất 

khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để động viên, 

cổ vũ phong trào và có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 

   2. Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam các huyêṇ, thị xã, thành 

phố trong tỉnh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai , tuyên truyền học tập chuyên đề 

năm 2020 tại đơn vị mình. Phối hơp̣ với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương 

thường xuyên tuyên truyền sâu rôṇg trong cán bô,̣ đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu điển hình các tập thể, 

cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 

Minh gắn với học tập chuyên đề năm 2020 với nhiều hình thức tuyên truyền như: 

bản tin, phóng sự, phát thanh, cổng thông tin điện tử… 
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- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Công 

tác Mặt trận khóm, ấp tích cực tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; tạo điều 

kiện để nhân dân tích cực tham gia góp ý, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực 

hiện chuyên đề năm 2020 và trong thực thi công vụ tại địa phương. 

- Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của 

đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân liên quan đến đại hội Đảng các cấp trong 

tỉnh; những biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu tôn trọng 

nhân dân, thiếu dân chủ, không quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân của cán 

bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; thông báo cho các 

tầng lớp nhân dân biết về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. 

- Điṇh kỳ 6 tháng, một năm (cùng với thời gian sơ, tổng kết công tác Mặt 

trận), Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam các huyêṇ, thị xã, thành phố tổ 

chức sơ, tổng kết và gửi báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai, tuyên truyền, học 

tập chuyên đề năm 2020 về Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh để 

tổng hơp̣ báo cáo theo đúng quy điṇh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Đ/c Phùng Khánh Tài; 

  Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN; 

- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN các H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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