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KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chuyên đề năm 2014
- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.
- Căn cứ Kế hoạch số 68-KH/ĐTN ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh năm 2014.
- Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/ĐKCCQ ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Ban
Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long về việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
BTV Đoàn trường Đại học Xây dựng MIền Tây xây dựng kế hoạch “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ Đoàn, ĐVTN năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trẻ và đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN
trường Đại học Xây dựng Miền Tây nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá
nhân, nói đi đôi với làm” tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo
đức cách mạng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ.
- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở
thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong năm 2014 của tổ chức Đoàn, gắn liền
với triển khai các phong trào trong "Năm thanh niên tình nguyện", góp phần thực
hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết năm 2014 đề ra.

- Việc tuyên truyền, học tập phải được cụ thể trong đời sống hằng ngày và
gắn với tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác; đặc biệt gắn với thực hiện chương
trình rèn luyện đoàn viên; đảm bảo tập trung, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng các mô
hình tập thể, cá nhân, phần việc cụ thể trong thực hiện chuyên đề 2014.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP
1. Chuyên đề năm 2014“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
2. Công văn số: 24-CV/ĐTNK ngày 26 tháng 06 năm 2013 về việc thực hiện
Chỉ thị số: 01/TWĐ ngày 17/5/2013 về "8 điều nên làm và 8 điều không nên làm của
cán bộ Đoàn trong xây dựng tác phong, lề lối công tác".
3. Kế hoạch số: 18-KH/ĐTNK ngày 26/10/2013 của BTV Đoàn khối Các cơ
quan tỉnh về "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới".
III/ GIẢI PHÁP
1/- Cách thức đăng ký
Thực hiện theo Kế hoạch số 62-KH/ĐUK, ngày 06/2/2014 của BTV Đảng
ủy khối Các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
chuyên đề năm 2014 và thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy Đảng tại cơ quan, đơn
vị mình. Cụ thể:
- Đối với tập thể chi đoàn, đoàn cơ sở: đăng ký thực hiện theo 3 nội dung của
chuyên đề năm 2014 và gắn với nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên.
- Đối với cá nhân:
+ Nếu là đảng viên trẻ và đoàn viên là lãnh đạo trưởng, phó, phòng, ban,
khoa,… không phải là đảng viên thì đăng ký theo Quy định số 101 (7 nội dung),
trong đó gắn 3 nội dung của chuyên đề năm 2014 vào nội dung 5 (về trách nhiệm
trong công tác), đăng ký công tác dân vận gắn vào nội dung 4 (quan hệ với nhân
dân) và nội dung 7 (về đoàn kết nội bộ).
+ Nếu là đoàn viên (không có chức vụ) thì đăng ký thực hiện theo 3 nội
dung của chuyên đề năm 2014 và gắn với nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào
thanh niên. Từng nội dung đăng ký cũng phải gắn thực hiện công tác dân vận.

2/- Các nội dung đăng ký gắn với công tác đoàn và phong trào thanh niên
Để giúp BCH các Liên chi, chi đoàn thuận tiện trong việc triển khai hướng dẫn
các tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2014, BTV Đoàn trường gợi ý
các nội dung để đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh
niên như sau:
a. Khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN trong giai đoạn hiện nay
- Cán bộ Đoàn, ĐVTN phải tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Phải có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị công tác.
- Phải nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn và gương
mẫu thực hiện; làm tốt công tác dân vận trong hệ thống, tổ chức mình.
- Quán triệt tư tưởng trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu,
mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự lợi.
- Trong triển khai, chú ý làm rõ các nội dung gắn với liên hệ thực tiễn của
nhà trường, cơ quan, đơn vị để cán bộ Đoàn, ĐVTN dễ tiếp thu. Cụ thể như: sự tận
tụy, tâm huyết, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chống
quan liêu, chủ quan, biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn,
tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh,…; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung
thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiên nghiêm chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
- Tiếp tục triển khai các tiêu chí chuẩn mực đạo đức chung cho cán bộ, đoàn
viên, thanh thiếu nhi:
+ Tiêu chí 1: Yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên.
+ Tiêu chí 2: Bản lĩnh, trung thực, chân thành, giản dị, khiêm tốn, tự trọng.
+ Tiêu chí 3: Kiên trì vượt khó, nói đi đôi với làm, sáng tạo, tình nguyện, dấn thân.
+ Tiêu chí 4: Tuân thủ pháp luật, sống có kỷ cương, kỷ luật.
+ Tiêu chí 5: Học thường xuyên, học suốt đời, nêu cao tinh thần tự học.
* Giải pháp triển khai theo các nhóm như sau:

- Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức: Giỏi chuyên
môn, nghiệp vụ, tận tụy, cầu thị, sáng tạo.
- Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là học sinh sinh viên: Thực hiện phong
trào ‘Sinh viên 5 tốt” như: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỷ năng tốt, hội nhập tốt.
b. Quán triệt về chống chủ nghĩa cá nhân
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong phục vụ lợi ích
chung của cộng đồng, xã hội, địa phương, đơn vị.
- Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong ĐVTN, quần chúng
nhân dân về các hành động, nghĩa cử đẹp vì cộng đồng như: hiến đất, cứu người,
chống tiêu cực, tố giác tội phạm, tình nguyện trên các lĩnh vực,…
- Thực hiện dựa trên cơ sở các nội dung “5 xây”, “5 chống” và 5 tiêu chí rèn
luyện, 10 tiêu chí hành động của chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ
mới”. Đối với đảng viên trẻ thực hiện gắn với Quy định những điều đảng viên
không được làm và thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 4
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
c. Quán triệt về việc nói đi đôi với làm
- Phát động cán bộ Đoàn, ĐVTN kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “nói
không đi đôi với làm”, “nói một đàng làm một nẻo”, “nói mà không làm”, “nghĩ một
đằng, nói một đằng”, “nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác”.
- Phát huy tinh thần tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng, thực hiện
tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay".
3. Tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân
tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tiến hành xây dựng báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh hàng năm hoặc giai đoạn.

- Tổ chức hội nghị, liên hoan tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác theo kế hoạch đề ra và theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Thời gian tiến hành
từ ngày 04/4 và kết thúc trước 30/4/2014. Đoàn trường tiến hành tổng kết khen
thưởng vào dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2014).
4. Tài liệu học tập: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Ban
Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia ban hành và các
tài liệu do các cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh phát hành.
IV. Hình thức triển khai
- Đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2014 vào chương trình, kế hoạch công
tác hàng tháng, hàng quý, năm của Đoàn.
- Lồng ghép các nội dung học tập, rèn luyện vào các phong trào, hoạt động
chính trị lớn của Đoàn, các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn.
- Lấy kết quả của việc học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn quan
trọng của việc đánh giá, bình xét, phân loại đoàn viên và tổ chức Đoàn hàng năm.
- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu (phải thật
sự xuất sắc) bằng những mô hình, việc làm cụ thể.
- Tập trung vào ngày 19/5 hàng năm tham mưu tổ chức cho cán bộ, đoàn viên
thanh niên viếng Đền thờ Bác, các khu di tích ghi lại những hình ảnh hoạt động của Bác...
- Tổ chức tốt các hội thi, hội diễn, tọa đàm cho đoàn viên thanh niên. Đặc
biệt gắn chuyên đề năm 2014 vào nội dung hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp cơ sở năm
2014.
V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BTV Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây xây dựng Kế hoạch triển
khai đến BCH Liên chi, chi đoàn trực thuộc.
- BCH Chi đoàn cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến từng đồng
chí đoàn viên, đặc biệt là đảng viên trẻ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này.
- BCH Liên chi, chi đoàn triển khai sâu rộng đến từng đồng chí đoàn viên
thnah niên trong liên chi, chi đoàn của mình quản lý.

- BCH Liên chi, chi đoàn các tổ chức các hoạt động, đăng ký đảm nhận các
công trình phần việc thanh niên nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác;
tổng kết và đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học
tập và làm theo lời lời Bác.
Trên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
năm 2014 của BCH Đoàn trường Đại hoc Xây dựng Miền Tây.

Nơi nhận:
-Thường trực Đoàn khối Các cơ quan;
- Thường trực Đảng ủy;
- BCH liên chi, chi đoàn;
-Lưu.
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