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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh 

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

--- 

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị 

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

Đảng ủy trường THPT Mai Thanh Thế xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

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

Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách 

toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là việc làm hết sức cần thiết 

trong giai đoạn hiện nay, nhằm mục đích làm cho cán bộ đảng viên và giáo viên 

trong đơn vị nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, 

rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần tích cức trong việc chống chủ 

nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn 

tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thúc 

đẩy sớm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ trường đã đề ra. 

 2. Yêu cầu 

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần 

này là làm cho các chi bộ đảng, cán bộ đảng viên và giáo viên trong đơn vị phát 

huy những kết quả đạt được khắc phục những hạn chế qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 

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”, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới chuyển 

biến tích cực và thiết thực hơn. 

 Việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kết hợp chặt chẽ làm cho 

mỗi cán bộ, đảng viên và giáo viên trong đơn vị thấy rõ tầm quan trọng và ý thức 

thiết thực tấm gương cao cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đối với dân 

tộc và đất nước. Trong tổ chức thực hiện cần kết hợp giữa xây và chống, giữa động 

viên, khuyến khích và đôn đốc, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng; phát huy 

vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người 

đứng đầu đơn vị. Thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật 



của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan đơn vị và sự giám sát của tổ chức 

đảng, các đoàn thể trong đơn vị. 

 Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải 

gắn với công tác xây dựng Đảng và chính quyền một cách hiệu quả từ Đảng ủy đến 

các chi bộ, gắn với các cuộc vận động của ngành, các phong trào của đơn vị. 

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

nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong từng tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị, 

trức tiếp là BCH đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các bộ phận và toàn thể 

giáo viên – CNV. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các chi bộ, tổ chuyên 

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

Chí Minh. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chuyên môn cần thực hiện nghiêm túc hướng 

dẫn của cấp ủy và lãnh đạo Sở GD&ĐT. 

 II. Nội dung triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 

 1. Tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị 

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của BCH Đảng ủy về nội dung học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ, tổ chuyên môn xây 

dựng nội dung nghiên cứu sát với từng bộ phận được phân công phụ trách. 

 Trong công tác tuyên truyền, học tập cần gắn “xây” và “chống”; phê bình 

uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với 

làm; thực hiện không nghiên Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; đấu tranh với các 

quan điểm sai trái, các phần tử cơ hội và những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của 

các thế lực thù địch gây dư luận không tốt đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

 2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện tốt 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ trường nhiệm 

kì (2015 – 2020) 

 Trên cơ sở nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, các chi bộ bổ sung vào chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch 

năm của chi bộ và cá nhân các đồng chí lãnh đạo. Đồng thời, xác định một số nội 

dung cụ thể, một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của một số cán bộ, 

đảng viên chưa thể hiện tốt, gây bức xúc trong đơn vị để tập trung chỉ đạo có giải 

pháp khắc phục triệt để mang lại hiệu quả thiết thực, cũng cố niềm tin cho cán bộ, 

đảng viên và giáo viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính 

quyền. 

 3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình ở 

đơn vị trong giai đoạn hiện nay. 

 Cấp ủy chi bộ, tổ chuyên môn tiến hành bổ sung xây dựng và hoàn thiện 

chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh sát với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ 



nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện” của từng tập thể, cán bộ, đảng viên và 

giáo viên trong đơn vị gắn với chỉ đạo của ngành giáo dục. 

 Căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nhà trường xây dựng và triển khai thực 

hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh 

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

 Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo đề cao trách nhiệm nêu gương, tự 

giác học trước, làm theo trước và phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “nói đi đôi với 

làm”, “nói ít làm nhiều”, làm có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 4. Tiếp tục xây dựng, thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và học sinh 

 Căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Sóc Trăng nhà trường tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn việc giảng dạy học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh đảm bảo phù hợp nội dung chương trình, nhất là gắn với giáo dục công 

dân, đạo đức nghề nghiệp giáo viên. 

 5. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng ủy sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát 

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

Minh đối với các chi bộ. Nếu xét thấy cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát một số 

chi bộ trực thuộc. 

 Tuyên huấn tham mưu đảng ủy trong việc phối hợp với các Ban đảng của 

Đảng ủy hướng dẫn thống nhất về công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hằng 

năm và toàn khóa đối với đảng ủy nhà trường. 

 Cấp ủy chi bộ, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên và giáo viên hằng năm và cả 

nhiệm kỳ. 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở 

Đảng ủy trường Mai Thanh Thế do Ban chấp hành đảng ủy, trực tiếp là đồng chí Bí 

thư Đảng ủy chỉ đạo.  

 2. Tuyên huấn đảng ủy là cơ quan tham mưu BCH đảng ủy chỉ đạo tổ chức 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cùng với các Ban đảng, đoàn thể 

trong đơn vị giúp việc BCH đảng ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính 

trị. Đồng thời xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định 

kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đoàn thể; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết 

hằng năm và toàn khóa trình BCH đảng ủy ban hành, chỉ đạo các chi bộ, tổ chuyên 

môn tuyên truyền những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, 

những cách làm hình thức, kém hiệu quả. 



 3. Việc triển khai thực hiện với phương châm trên trước, dưới sau; trong 

trước (trong Đảng), ngoài sau (quần chúng); học đi đôi với làm theo bằng những 

hành động và việc làm cụ thể. 

 4. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc những khó khăn báo cáo 

về Thường trực Đảng ủy để có ý kiến chỉ đạo. 

 

Nơi nhận:                                                              T/M BAN CHẤP HÀNH 

- Thị ủy (để báo cáo);                                                            BÍ THƯ 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Các ban đảng, đoàn thể; 

- Các chi bộ trực thuộc; 

- Lưu VPĐU.                                                               
                                                                                   Hoàng Văn Thái                                                   


