
KẾ HOẠCH 

Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh năm 2022 Trường THPT Kon Tum 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 26 tháng 01 năm 2022 của 

Thành ủy Kon Tum về hướng dẫn một số nội dung về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh năm 2022;  

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 23 tháng 02 năm 2022 của 

Thành ủy Kon Tum về hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SGDĐT ngày 14/3/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Kon Tum về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum, 

Trường THPT Kon Tum triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động về 

những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh và nội dung Chuyên đề riêng của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; 

khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”1. 

 2. Đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị tích cực phát huy 

vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định cùa Đảng2 

với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi 

với làm”; gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối 

sổng, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng và cấp dưới noi 

theo; nêu gương về nâng cao trách nhiệm trong công tác; rèn luyện tính năng 

động, sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán trong giải quyết công việc; xây dựng tác 

phong khoa học, khách quan, dân chủ, với tinh thần “gắn lý luận với thực tiễn”, 

“mình vì mọi người, vì tập thể”, luôn “đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá 

nhân”; phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Giáo 

viên, nhân viên phải nêu gương trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức 

                                                 
1 Ban hành theo Công văn số 184-CV/TU, ngày 17-5-2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn 

số 11-HD/BTGTU, ngày 25-5-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh. 
2 Quy định số 101-QD/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đàng về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QD/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ 

Chính trị một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nèu gương cùa cán bộ. đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TU, 

ngày 17/01/2019 cùa Tinh ủy về trách nhiệm nêu gương cùa cán bộ, đàng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ 

Tinh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tinh; Quy định số 37-QD/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đàng về những điều đảng viên không được làm. 
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cách mạng, lối sống, sinh hoạt; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong 

công tác đối với quần chúng nơi công tác và nhân dân nơi cư trú.  

3. Lựa chọn, đưa nội dung Chuyên đề riêng của tỉnh vào chương trình, kế 

hoạch công tác hằng tháng, hằng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của đơn 

vị để triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nền nếp 

của nhà trường và của mỗi viên chức và người lao động gắn với thực hiện 

Chuyên đề toàn khóa và năm 2022 của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XI, khóa XII và khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

4. Lãnh đạo, viên chức quản lý, ngoài các nội dung nêu gương như trên 

còn phải nêu gương trong nghiên cứu, học tập và vận dụng lý luận (Chủ nghĩa 

Mac-Lênỉn, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, 

Nhà nước) vào thực tiễn công tác; qua đó, chủ động đề xuất về các giải pháp đổi 

mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công và chịu 

trách nhiệm trước tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị về các nội dung đề xuất của 

mình; rèn luyện phong cách lãnh đạo, điều hành khoa học, dân chủ, hiệu quả. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền những gương tiêu biểu, điển hình trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo ba nội dung 

chính “Học tập, làm theo Bác và nêu gương” về nâng cao trách nhiệm; năng 

động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và 

bền vững, tạo sự lan tỏa trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung Chuyên đề năm 2022 

Chủ động lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực 

hiện nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2022 trong viên chức, người lao động ở 

đơn vị. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập gắn với triển khai các nhiệm vụ của 

nhà trường đảm bảo nghiêm túc, phù hợp và có hiệu quả thiết thực theo hướng 

dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Kon Tum3 và Kế hoạch của Sở 

Giáo dục Đào tạo tỉnh Kon Tum4  

Việc tổ chức học tập phổ biến đến học sinh được tổ chức dưới hình thức 

đa dạng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, trở thành hoạt động thường xuyên trong 

tất cả các mặt hoạt động giáo dục phù hợp của nhà trường nhằm khơi dậy ý thức 

trách nhiệm, khát vọng, năng động sáng tạo trong học tập lập thân, lập nghiệp 

và xây dựng quê hương của mỗi học sinh. 

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân 

                                                 
3 Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Thành ủy Kon Tum về hướng 

dẫn một số nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh năm 2022;  
4 Kế hoạch số 36/KH-SGDĐT ngày 14/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về 

triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh năm 2022 trong ngành 

Giáo dục tỉnh Kon Tum;  
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Tổ chức, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt cho viên chức, người lao 

động lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của 

tỉnh năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây 

dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”5 gắn với chuyên đề toàn 

khóa của Trung ương 6 bằng nhiều hình thức, thực chất, hiệu quả, đảm bảo phù 

hợp với tình hình thực tế, và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 

(sinh hoạt công tác tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu, 

...); đồng thời lựa chọn đưa nội dung chuyên đề vào chương trình bồi dưỡng 

chính trị, kế hoạch công tác của Đảng ủy, Chi ủy, tổ chuyên môn, Công đoàn, 

Đoàn thanh niên để lãnh đạo thực hiện thường xuyên. 

Từng đảng viên, viên chức, người lao động lựa chọn, đăng ký nội dung 

cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của tỉnh năm 2022, gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao7; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gắn với kiểm 

điểm, đánh giá viên chức, người lao động và đảng viên hằng năm.  

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua báo cáo viên và 

tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi 

sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; tập 

trung giới thiệu những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần 

chúng, khoa học, nêu gương của đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng 

quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa 

học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn với nội dung của 

chuyên đề và Quy định số 02-QĐi/TU ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục 

phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Sau khi học tập, viên chức lãnh đạo, viên chức, người lao động chủ động 

tuyên truyền rộng rãi nội dung Chuyên đề năm 2022 trong xã hội, trước hết là 

người thân, những người xung quanh mình, vận động quần chúng nhân dân tích 

cực tham gia giám sát việc thực hiện của đảng viên, viên chức người lao động. 

                                                 
5 Ban hành theo Công văn số 184-CV/TU, ngày 17-5-2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và 

Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU, ngày 25-5-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề 

riêng của tỉnh. 
6 Chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 
7 Bản cam kết cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác như: thực hiện đúng 

trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác được giao; nắm vững chính sách và thực hiện 

đúng đường lối của đảng, tích cực, chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ và năng động, sáng tạo trong 

công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, 

hiệu quả, thiết thực, đổi mới, tránh tư duy theo lối mòn, phương pháp làm việc gò bó, kém hiệu quả; 

gắn lý luận với thực tiễn trong công tác, giải quyết mọi công việc thấu đáo, có lý, có tình, hoàn thành 

mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và 

bền vững. 
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* Thời gian thực hiện: Việc xây dựng kế hoạch, bản cam kết hoàn thành 

trong quý I năm 2022. 

3. Về lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá tập trung vào các 

giải pháp triển khai thực hiện nội dung chuyên đề như: (1) đổi mới công tác 

tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình về nâng 

cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc; (2) khơi dậy khát vọng 

xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; (3) xây dựng cơ chế 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung chuyên đề; (4) việc cụ thể hóa nội 

dung chuyên đề, bổ sung vào tiêu chuẩn đánh giá, phân loại viên chức; (5) việc 

lựa chọn, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của tổ chuyên môn, 

đoàn thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (6) mỗi tổ chuyên 

môn lựa chọn 1 mô hình hoạt động hiệu quả để triển khai và nhân rộng phù hợp. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 51-CTr/TU 

ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã 

được chỉ ra tại Báo cáo số 61-BC/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Báo cáo số 112- BC/TU ngày 12/3/2021 của Thành ủy về kiểm tra kết 

quả 05 năm lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục 

triển khai thu gọn các đầu mối quản lý hành chính, đảm bảo hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là 

viên chức cốt cán của nhà trường. 

Tiếp tục chỉ đạo, kịp thời phát hiện, lựa chọn một số mô hình hay, gương 

điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh để nhân rộng tại đơn vị; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc 

phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết 

quả, báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên. 

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của viên chức lãnh đạo, 

quản lý8, quy chế làm việc, văn hóa công sở, chuẩn mực về đạo đức nghề 

nghiệp, đạo đức công vụ. Quán triệt và chấn chỉnh tình trạng viên chức quan 

liêu, xa dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu 

kỷ cương, kỷ luật, chống bệnh thành tích, hình thức. Viên chức lãnh đạo, người 

                                                 
8 Theo các Văn bản: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần 

làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 

tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “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”; Quy định số 11-QĐi/TU ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh”. Quy định về những điều đảng viên không được làm tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 

11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
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đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan phải gương mẫu để cấp dưới và 

Nhân dân noi theo; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát 

thực tiễn, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, 

bức xúc, tồn đọng kéo dài; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác 

phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, làm dân tin, nhất là khi đối 

thoại, tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.  

Tích cực, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ 

quan, các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống trong thực thi công vụ, trong tiếp xúc với Nhân dân; 

nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực 

hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong công tác và cuộc sống. 

Phát động trong viên chức, người lao động phong trào thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ 

ngân sách nhà nước, sử dụng thời gian làm việc…theo tinh thần Chỉ thị số 21-

CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 

2013); Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ. 

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ người đứng đầu của đơn vị có thể 

lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm tại đơn vị để tập trung chỉ đạo thực 

hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2022. Đối với nhà trường việc triển 

khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học 

sinh cần trở thành hoạt động thường xuyên trong các hoạt động giáo dục có liên 

quan của nhà trường, chú trọng triển khai có hiệu quả chuyên đề với các hoạt 

động thiết thực, sinh động, hiệu quả. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Về công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 

2022, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và 

phù hợp; gắn việc tuyên truyền Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022 với tuyên 

truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 và Kết luận số 

01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo 

Bác; tập trung cao điểm vào dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-

2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam (02-9-2022); đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông 

qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động 

đoàn; tích hợp trong các hoạt động giáo dục một cách phù hợp, hiệu quả; tăng 

cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán 

triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự và trên mạng xã hội (Zalo, 

Facebook, Fanpage...); đồng thời chủ động tấn công, đấu tranh, phản bác 

những thông tin, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch. 
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Chủ động, kịp thời phát hiện, biểu dương, nêu gương những tập thể, cá 

nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, những cách làm 

mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các Chi ủy, Ban thanh tra 

nhân dân thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết 01 năm 

triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và 

Chuyên đề riêng của tỉnh tại các chi bộ, tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh 

niên. Trong đó lưu ý: thực hiện nghiêm Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03 tháng 

01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác kiểm tra của tổ chức 

đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; 

tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện bản cam kết rèn luyện, phấn 

đấu năm 2022 gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, viên chức hằng 

năm; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các việc làm tốt, hiệu quả trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Báo Kon Tum, 

Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông 

tin điện tử của nhà trường.  

* Thời gian thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường 

xuyên; việc tổ chức tổng kết, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành 

trong quý IV năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu viên chức người lao động thực hiện việc 

học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn 

luyện của cá nhân theo chuyên đề năm 2022. 

Các tổ chuyên môn triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá 

tập trung vào các giải pháp triển khai thực hiện nội dung chuyên đề về hoạt 

động giáo dục phù hợp với bộ môn; kiểm tra thường xuyên bản cam kết rèn 

luyện, phấn đấu năm 2022 của tổ chuyên môn và cá nhân trong sinh hoạt chuyên 

môn định kỳ.  

Tổ bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục công dân tăng cường có chất 

lượng việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2022 vào chương trình chính khóa của môn học. 
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Công đoàn và Đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền giáo 

dục cho đoàn viên về những những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối kết hợp với Ban Hoạt động ngoài giờ 

lên lớp tổ chức tốt ngoại khóa về các nội dung của Chuyên đề riêng của tỉnh9.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường thực hiện tốt công tác 

tham mưu với Đảng ủy về chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của đảng viên, viên 

chức và người lao động của nhà trường./. 

 

                                                 
9 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng 

động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” 

Nơi nhận:                          

- BTG Thành ủy (báo cáo); 

- Sở GDĐT (báo cáo); 

- Lãnh đạo Trường (biết, chỉ đạo); 

- Tổ chuyên môn (thực hiện); 

- Lưu: Văn thư; 

- Đăng tải website. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Ngọc Duyệt 
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