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     THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                   Số:........./ CTHĐ-ĐU 

   

 Đông Hà, ngày 02 tháng 03 năm 2013 

     

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 

VỀ  TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 

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

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

Tiếp tục nâng cao nhận thức trong CB, ĐV, GVCNV và HSSV về tư 

tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động, đưa 

cuộc vận động đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, tác động đến mọi 

CB,ĐV,GVCNV và HSSV. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ 

đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô 

tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, 

cuộc sống riêng giản dị”. 

Gắn triển khai thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp và thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm học 2012– 2013 của 

Nhà trường 

Tiếp tục tạo phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường  

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013. 

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ 

Chí Minh.Căn cứ vào tình hình đơn vị, và kế hoạch hoạt động của Đảng bộ năm 

2013và kế hoạch năm học 2012 – 2013, các chi bộ đưa ra những nhiệm vụ cụ 

thể, thiết thực để mọi người đăng kí thực hiện. 

2. Tiếp tục xây dựng bổ sung và thực hiện những tiêu chuẩn đạo đức theo 

tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 

theo hướng ngắn gon, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra đánh giá. Chú trọng 

giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Cần rà soát, bổ sung và hướng dẫn tiếp tục thực 

hiện. Chú trọng khâu  kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức 

của CBĐV, GVCNV và HSSV. Xây dựng  bổ sung các tiêu chí đánh giá, biểu 
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dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện. 

3.  Đăng ký nêu gương người đứng đầu, cán bộ quản lý. Thực hiện trách 

nhiệm nêu gương của CB,ĐV nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 

101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư. 

Cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý các đơn vị và 

CBĐV cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và 

làm theo Bác. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng và rèn luyện qua 

những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ, đơn vị theo dõi và giúp đỡ thực hiện. 

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành 

một nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng Chi bộ gắn với việc thực hiện tốt 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XI của Đảng và giải quyết những 

vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức của từng đảng viên trong đơn vị. 

Trong các lần họp định kì, lồng ghép những nội dung liên quan đến tư 

tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên, nêu gương những đảng viên có những 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, giới thiệu những gương mặt tiêu biểu 

trong Đảng bộ trường để tuyên dương  trong dịp tổng kết năm học. 

5. Tiếp tục chỉ đạo bổ sung, lồng ghép, xây dựng biên soạn và thẩm định 

tập bài giảng các học phần có liên quan đến việc giảng dạy và học tập tư tưởng, 

tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

6. Tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiếp tục học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo điều kiện của đơn vị, của các đoàn thể, 

các chi bộ. Chú trọng hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt 

động phong phú, các sinh hoạt tập thể có tác dụng giáo dục sâu sắc. Chỉ đạo 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối 

sống thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác. 

7. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc đẩy mạnh 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ có 

kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một 

số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”  hàng quý, 6 tháng và hàng 

năm. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ. 

1. Học tập chuyên đề năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao 

trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp. 

1.1. Nội dung học tập và liên hệ: 

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí , tập trung ở phong cách 
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quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác, 

trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng nhân 

dân... 

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

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

phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn 

đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, 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 cấp. 

- Các Chi bộ xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, 

dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của 

mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trường và CBQL 

các đơn vị. 

1.2. Hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền về nội dung chuyên đề 

của năm 2013: 

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

bộ, đoàn thể, tại nhà trường và các đơn vị: 

Trong các buổi sinh hoạt, cấp uỷ, lãnh đạo nhà trường, đơn vị chuẩn bị 

nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối 

sống của cán bộ, đảng viên trong nhà trường và đơn vị. Các chi bộ xác định 

trong từng tháng nội dung học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo phù hợp 

với hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở gợi ý dưới đây: 

- Tháng 1 đến tháng 3/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn 

đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm. 

- Tháng 4 đến tháng 6/2013: Học tập thảo luận, đề ra phương hướng phấn 

đấu, làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

- Tháng 7 đến tháng 9/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn 

đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

* Chú ý: Trong từng tháng, từng quý, các đơn vị, các chi bộ chọn vấn đề 

còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục. 

- Tháng 9 đến tháng 12/2013: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi 
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bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo. 

b. Tài liệu: 

- Tài liệu học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao 

trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

các cấp”. 

- Một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện 

Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. 

c. Tuyên truyền sâu rộng trong HSSV và các tầng lớp nhân dân: 

Tuyên truyền rộng rãi về nội dung chuyên đề, cách thức tổ chức thực 

hiện, các kết quả của việc học tập chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của nhà trường. 

2. Tiếp tục thực hiện tám nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và 

kế hoạch của Ban Bí thư, chú ý các cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả và 

gắn với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị cụ thể của nhà trường và các đơn 

vị, đoàn thể đi sâu một số trọng tâm sau: 

2.1. Đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở 

thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt 

của các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuyên truyền sâu rộng trong HSSV và nhân 

dân, theo nội dung chuyên đề năm 2013, đồng thời liên hệ với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của mỗi một tổ chức và mỗi cá nhân. 

2.2. Cấp uỷ các chi bộ, và lãnh đạo các đơn vị tiếp tục lựa chọn một số 

vấn đề trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định trách nhiệm cá nhân, đề 

ra thời hạn để phấn đấu, khắc phục, mang lại kết quả cụ thể. 

2.3. Xây dựng bổ sung và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, 

đảng viên, đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và 

dễ kiểm tra, đánh gía. Đồng thời, tổ chức niêm yết công khai tại nhà trường và 

các đơn vị. 

- Cần rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp và hướng dẫn 

tiếp tục thực hiện trong cán bộ, đảng viên ở các đơn vị. Đồng thời, tổ chức cho 

cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc. 

- Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo 

đức, xấy dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn 

những lệch lạc trong thực hiện. 

- Đảng ủy hoàn chỉnh báo cáo các chuẩn mực đạo đức của đơn vị và gửi 

về Ban Tuyên giáo Thành uỷ chậm nhất là ngày 20/3/2013. 

2.4. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
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nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 

tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư. Trong đó yêu cầu mỗi cán bộ chủ chốt phải 

có nội dung, kế hoạch nêu gương, việc đăng ký nêu gương của cán bộ chủ chốt 

hoàn thành trong tháng 3/2013. 

2.5. Cấp uỷ các cấp chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh 

các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán 

bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.6. Cấp uỷ các cấp xấy dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, 

giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện 

nay”  hàng quý, 6 tháng và hàng năm. 

2.7. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, gắn với giới thiệu, quảng bá các 

tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

2.8. Chú trọng việc xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển 

hình, tổ chức các hoạt động biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích 

trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

3. Yêu cầu đăng ký các nội dung theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy: 

3.1. Đăng ký chủ đề thực hiện: 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn chủ đề, mô hình, những vấn 

đề mấu chốt, nổi cộm cần tập trung giải quyết theo nội dung Chỉ thị 03-CT/TW, 

các cấp uỷ của chi bộ, đảng bộ và các đoàn thể chỉ đạo tổ chức lựa chọn chủ đề 

phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình, yêu cầu chủ đề phải 

sát với thực tế của từng đơn vị có tính định hướng, tuyên truyền, dễ hiểu, dễ 

nhớ, dễ kiểm tra theo đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ (bản đăng ký gửi về 

BTV đảng ủy chậm nhất ngày 9/3/2013 qua email huong_lt@qtttc.edu.vn để 

tập hợp nộp về Ban Tuyên giáo Thành uỷ chậm nhất 11/3/2013). 

3.2. Đăng ký nêu gương người đứng đầu, cán bộ chủ chốt: 

Để việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị có hiệu 

quả, trở thành căn cứ đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá 

nhân và tập thể, trong năm 2013 BTV đảng uỷ đề nghị các cấp uỷ, các đồng chí 

lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trên cơ sở chủ đề trọng tâm năm 2013 

đăng ký trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 

07/06/2012 của Ban Bí thư. Yêu cầu mỗi đồng chí cần chủ động xây dựng kế 

hoạch tu dưỡng cụ thể theo đơn vị của mình, gắn với chương trình hành động 

của bản thân, định ra thời gian, việc làm cụ thể, bản nêu gương gửi về: BTV 
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đảng ủy chậm nhất ngày 13/3/2013 qua email huong_lt@qtttc.edu.vn để tập 

hợp nộp cho Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW – Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ chậm nhất ngày 15/3/2013. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh do BTV đảng ủy trực tiếp chỉ đạo. Bộ phận giúp 

việc có nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy trong quá trình chỉ đạo, tổ chức, theo 

dõi đánh giá công tác triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm 

gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

2. Để đảm bảo tốt việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, yêu cầu các chi ủy, lãnh đạo các đơn vị căn 

cứ Kế hoạch chủ động chỉ đạo các đơn vị mình phụ trách triển khai hiệu quả các 

nội dung. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tùy theo đặc trưng của nhiệm 

vụ được phân công để lồng ghép tổ chức tốt các hoạt động. Trong quá trình thực 

hiện, khi có những vấn đề nảy sinh cần bổ sung, điều chỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh 

đạo các đơn vị phản ánh thông qua Bộ phận giúp việc nghiên cứu trình BTV bổ 

sung tiếp tục hoàn thiện. 

3. Định kì 6 tháng và một năm Bộ phận giúp việc có sơ kết, kiểm kiểm, 

đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, gửi báo cáo cho cấp trên, bình chọn những 

CBĐV, GVCNV và HSSV làm tốt những công việc đã đăng kí đề nghị Đảng bộ 

và cấp trên khen thưởng. 

          Trên đây là Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, BTV đảng ủy đề nghị các Chi bộ, các 

đơn vị và các đoàn thể trong nhà trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch này, trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ Bộ 

phận giúp việc để được hướng dẫn. 

 

 Nơi nhận: 

  - BTG Tỉnh ủy; 

  - BTV và BTG Thành ủy; 

  - Đảng ủy, Bộ phận giúp việc CT 03;  

  - Các Chi bộ; 

  - Các đơn vị; 

  - Các đoàn thể; 

  -  Lưu ĐU. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

  

Lê Thị Xuân Liên 
 

   

 


