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HƯỚNG DẪN 
Việc học tập Chuyên đề năm 2016 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” 

_____________ 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 11 tháng 01 năm 2016 
của Đảng ủy Khối Dân chính Đảng; Đảng ủy Trường Đại học An Giang hướng 
dẫn học tập Chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi 
với làm”, nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh; mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 
Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào 
“Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; 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. 

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nề 
nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. 

II. Tổ chức học tập và liên hệ 

1- Cấp ủy các chi bộ, trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt các nội dung học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong toàn đơn vị các nội dung của chuyên đề 
2016. 

2- Định kỳ hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ, trưởng 
các đơn vị lựa chọn nội dung trong Chuyên đề để tổ chức sinh hoạt, thảo luận và 
đề ra giải pháp phấn đấu, làm theo; lựa chọn những vấn đề còn tồn tại để tập 
trung giải quyết dứt điểm. 

3- 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 (khóa XI) 
“Một số vấn đề cấp bách 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. 

 



III. Tài liệu học tập 

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” do Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (gởi kèm). Các đồng chí có thể xem nội dung trên 
trang thông tin điện tử “tuyengiaoangiang.vn”. 

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành 
chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1- Cấp ủy các chi bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai học tập, nghiên 
cứu chuyên đề cho đảng viên trong chi bộ. Sau khi học tập chuyên đề 2016, mỗi 
đảng viên xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

2- Trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm tổ chức 
triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề cho viên chức (không phải là đảng viên) 
trong đơn vị. Sau khi học tập chuyên đề 2016, mỗi viên chức xây dựng kế hoạch 
và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

3- Cấp ủy các chi bộ, Trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện việc học tập 
chuyên đề 2016; tổ chức sơ kết vào cuối tháng 6-2016 và tổng kết vào cuối tháng 
11-2016. Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Trường thông qua Văn phòng 
Đảng ủy./.  

 

Nơi nhận:                            T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Đảng ủy Khối DCĐ;                                                                     BÍ THƯ 
- BCH Đảng bộ;                                                                                                

- Bí thư 30 chi bộ;                                                                                       

- Trưởng các đơn vị; 

- Lưu VP Đảng ủy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




