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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Số: 75 / KH - HHT 

 

 

          Đức Trọng, ngày 08 tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức hồ chí minh 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban bí thư Trung 

ương Đảng, Kế hoạch 27-KH/HU ngày 08/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, về tiếp tục 

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

chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo 

đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

 Thực hiện Nghị quyết và sự chỉ đạo của của Chi bộ  Trường THPT 

Hoàng  Hoa Thám  xây dựng kế hoạch triển khai học tập theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022  với những nội dung sau. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

- Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ tự giác, nội dung 

thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên viên chức và học 

sinh về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu trong 

thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

“nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. 

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ 

Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng 

trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức góp phần ngăn chặn, đẩy 

lùi suy thoai về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ 

có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiện 

nay.  

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh về 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện biểu dương, nhân rộng mô hình tiên 

tiến  kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc. 
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II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN 

TRUYỀN  CHUYÊN ĐỀ   

2.1. Nội dung 

     - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán 

bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh 

chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới”. trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân: gần dân, 

hiểu dân, vì dân, tôn trọng dân,…. 

- Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương 

hướng phấn đấu và làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương nơi 

công tác và mối quan hệ với CB, GV, CNV trong đơn vị, Quy định về những 

điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 

     - Các Đoàn thể, Bộ phận, Tổ bộ môn đưa nội dung học tập theo Bác vào 

sinh hoạt công đoàn và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên 

phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thực hiện và 

yêu cầu cao về trách nhiệm gương mẫu  đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán 

bộ lãnh đạo chủ chốt. 

2.2. Hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề 

2.2.1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt 

chi bộ, đoàn thể, cơ quan, tổ chuyên môn 

Trong các buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ, các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, 

tổ trưởng Công đoàn cùng  TTCM chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận, liên 

hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ 

quan, các tổ chức đoàn thể với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, 

gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ 

năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, giáo viên – người lao động liên hệ 

bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác. Nội dung liên hệ và 

phương hướng phấn đấu phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

    * Chú ý: Trong từng tháng, quý, chi bộ, cơ quan, các đoàn thể, tổ 

chuyên môn chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận, 

đề ra biện pháp khắc phục.  

-   Cuối năm học, mỗi Cán bộ - GV- NLĐ tự kiểm điểm việc học tập và 

làm theo Bác. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức người cán bộ quản lý, 
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cán bộ công đoàn và đoàn viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh 

giá xếp loại, phân loại cuối năm. 

2.2.2. Công tác tuyên truyền 

    Tổ chức tuyên truyền các nội dung chuyên đề, cách thức tổ chức thực 

hiện rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh bằng nhiều hình 

thức như: Tuyên truyền trên website, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp 

chi bộ, họp HĐSP, buổi sinh hoạt các đoàn thể, buổi sinh hoạt tổ chuyên môn,… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    - Chi ủy tổ chức triển khai sâu, rộng và tổ chức thực hiện nội dung 

chuyên đề năm 2022 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV trong nhà trường. 

  - Bí thư Chi bộ chỉ đạo các bộ phận liên quan, Chủ tịch Công đoàn, Bí 

thư Đoàn trường,  các Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển 

khai và tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề năm 2022 đến toàn thể cán bộ, 

giáo viên, công đoàn viên và học sinh do mình phụ trách. 

  - Đinh kỳ (3 tháng một lần), các tổ chức đoàn thể, các bộ phận, các tổ 

chuyên môn báo cáo tình tình tổ chức tiển khai và tổ chức thực hiện nội dung 

chuyên đề năm 2022 cho Chi ủy để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.  

   - Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch 

của tổ chức Công đoàn. 

 - Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương, đạo 

đức Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo 

đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. xây dựng tiêu chí đánh giá làm cơ sở 

đánh giá công chức cuối năm (mục chính trị, tư tưởng). 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí 

Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  là yêu cầu bắt 

buộc, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đề nghị CB. 

GV, CNV toàn đơn vị coi đây là một trong những nhiệm vụ năm học, tích cực 

hưởng ứng thực hiện. 
Nơi nhận:  HIỆU TRƢƠNG 

- Chi bộ (chỉ đạo); 

- Thông báo (thực hiện); 

- Công đoàn, các Tổ Công đoàn (thực hiện)  

 

       -     Lưu: HS  
  
  
  
 Lê Văn Trung 

 


