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KẾ HOẠCH 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 
2019  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời 

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

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐU.ĐHTCM ngày 27/02/2019 của Đảng 
ủy Trường Đại học Tài chính – Marketing về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây 
dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ Phòng Thanh tra Giáo 
dục xây dựng Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 như sau: 

 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã 
học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm 
vụ của năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm 
lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ 
lớn trong năm. 

II. Nội dung thực hiện: 

1. Cán bộ, đảng viên học tập tập trung chuyên đề do Đảng ủy Trường tổ 
chức: 

- Sau học tập, các đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân 
dân, trước hết là người thân, những người xung quanh về các nội dung chuyên 
đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, 
đảng viên. 

2. Cán bộ, đảng viên đăng ký Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (Đăng ký online). 

- Mỗi cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2019, 
đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, 
khuyết điểm của mình trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách 
làm việc và phong cách lãnh đạo (đối với cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý). Chọn một nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo 
kết quả thực hiện với chi bộ.  

3. Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II, sinh hoạt chi bộ về việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: 



Nơi nhận: 

- Đảng ủy (báo cáo); 

- Các đảng viên chi bộ;  

- Lưu: CB.PTTGD. 

 

- Định kỳ chi bộ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực 
tiếp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, 
trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém (nếu có) và đề ra 
phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo. Cụ thể các nội dung: 

+ Nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2019; 

+ Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số 
vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; 
Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 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. 

+ Học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của 
Người qua  các tác phẩm: Sửa đổi lề lối làm việc; Di chúc của Người; Dân vận; 
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; Những bài học về đạo đức, lối sống Bác Hồ, trong 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. 

- Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm 
theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong cách làm 
việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, 
quản lý). 

- Chú ý liên hệ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được chỉ ra 
trong kiểm điểm cuối năm 2019 gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tư diễn biến”, “tư chuyển hóa” được nêu trong 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Tháng 3/2019: Tất cả đảng viên chi bộ tham gia Hội nghị học tập, quán 
triệt và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 
2019. 

- Tháng 5/2019: Chi bộ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. 

- Tháng 6 đến tháng 10/2019: Tiếp tục thực hiện thảo luận, đề ra phương 
hướng phấn đấu, làm theo Bác “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy 
dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Trong từng tháng, chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể 
để thảo luận biện pháp khắc phục. 

 Tháng 11 đến tháng 12/2019: Tất cả đảng viên tự kiểm điểm trước tập 
thể chi bộ về thực hiện các nội dung rèn luyện, phấn đấu gắn với kiểm điểm phê 
bình, tự phê bình và đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019. Chi bộ tổ 
chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2019 với 
Đảng ủy Trường. 
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