ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
ĐẢNG ỦY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
*
Số 67-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trà Vinh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH
tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2019
cho đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động
Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Kế hoạch số 112-KH/BTGTU ngày 20/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy về việc tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên, giảng viên trong tỉnh;
Căn cứ vào Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng ủy Trường
Đại học Trà Vinh;
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức
học tập chính trị hè năm 2019 cho đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên và
người lao động Trường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Sinh hoạt chính trị hè năm 2019, nhằm giúp cho đội ngũ đảng viên, công chức,
viên chức, giảng viên và người lao động trong Trường nắm vững nội dung cơ bản,
những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám, lần
thứ chín, thông báo nhanh Hội nghị lần thứ mười và một số nghị quyết, quy định quan
trọng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất
nước, của tỉnh, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ
năm học 2019 - 2020, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào lĩnh vực giáo dục
và đào tạo.
- Nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân cho đảng viên, công chức,
viên chức, giảng viên và người lao động trong Trường, ra sức thi đua, hoàn thành tốt
nhiệm vụ của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
- Bồi dưỡng chính trị hè nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số
39-CTr/TU ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy, Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày
21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện, giáo
dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tiếp tục triển khai Kết
luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới học tập lý luận
chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Yêu cầu
- Nội dung học tập phải thiết thực, cập nhật thông tin, kiến thức mới, phù hợp
với đối tượng; cần gắn sinh hoạt chính trị với tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
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vụ cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động trong
Trường, giúp cho công tác quản lý và giảng dạy tại các đơn vị nâng lên về chất lượng
và hiệu quả.
- Việc tổ chức học tập cần được tiến hành nghiêm túc, thực hiện quản lý chặt
chẽ, khắc phục tình trạng học qua loa của đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên
và người lao động. Báo cáo viên cần chuẩn bị tốt nội dung, sử dụng phương pháp
truyền đạt phù hợp, thu hút sự chú ý của người học.
II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH
1. Nội dung, tài liệu
a. Nội dung
- Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần tám,
lần thứ mười của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 36NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban
Chấp hành Trung ương về Quy định 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; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục
tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử
Đảng và các văn bản cụ thể hóa của tỉnh.
- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2019 về 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.
- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật những tháng đầu năm 2019; những
vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, của ngành giáo dục 6 tháng đầu năm,
kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019; kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng của Trường; những mô hình, điển hình của trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp
vụ năm 2019.
b. Tài liệu
- Các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập các kết luận, Nghị quyết Hội nghị
lần thứ tám, lần thứ mười của Ban Châp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết
36-NQ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 20CT/TW.
- 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” do Ban Tuyên
giáo Trung ương biên soạn; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trường Đại học Trà Vinh thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, Chuyên đề năm 2019.
- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình,
kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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2. Phương thức tiến hành:
a. Đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động nghe báo
cáo, trao đổi, thảo luận, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ chuyên môn.
b. Thời gian học tập
- Thời gian: Lúc 07h30, ngày 31/8/2019 (thứ bảy)
- Địa điểm: Giảng đường D5, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh
c. Kinh phí thực hiện: (Đính kèm bảng dự trù kính phí)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/- Văn phòng Đảng ủy:
- Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Thường trực Đảng ủy Trường để chỉ đạo
thực hiện.
- Chuẩn bị tài liệu phổ biến đến các đơn vị; ra thư mời báo cáo viên để triển khai
cho lớp học; phối hợp cùng bộ phận kế toán của Đảng ủy để lập dự trù kinh phí.
- Phối hợp cùng các đơn vị chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức, theo dõi, kiểm tra
và tổng hợp tình hình. Sau khi tổ chức, tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Đảng
ủy và Đảng ủy Khối để theo dõi chỉ đạo.
2/- Các Chi bộ phối hợp với lãnh đạo các đơn vị:
Căn cứ Kế hoạch này triển khai cho đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên
và người lao động thuộc Chi bộ và đơn vị thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu 100% thành
phần được quy định của Kế hoạch này tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời
gian quy định.
3/- Chi bộ 30: Phối hợp với Lãnh đạo Phòng Quản trị - Thiết bị hỗ trợ trang trí Hội
trường, âm thanh, máy chiếu, bảng tên bố trí chỗ ngồi cho các chi bộ, đơn vị.
4/- Chi bộ 22: Phối hợp với Lãnh đạo Phòng Truyền thông và Quảng bá Cộng
đồng kịp thời ghi hình và đưa tin nội dung của lớp học.
Trên đây kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè năm 2019 cho đảng viên, công
chức, viên chức, giảng viên và người lao động Nhà trường của Đảng ủy Trường Đại
học Trà Vinh.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để hỗ trợ);
- Đảng ủy KCCQ&DN tỉnh (để báo cáo);
- BCH Đảng bộ, BGH Trường (chỉ đạo);
- Các Chi bộ, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Chính

