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HƯỚNG DẪN 
Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

-------------------------- 
 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; Căn cứ 

Hướng dẫn số 102-HD/TĐTN-BTG ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ 

Thành đoàn Hải Phòng về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2016 – 2021; 

Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt chuyên đề 

năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên với các yêu cầu, nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống 02 chuyên đề năm 2019 

dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần giúp cho cán bộ 

Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường nhận thức sâu sắc hơn nữa về 

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

Hồ Chí Minh.  

1.2. Triển khai thực hiện theo phương châm nghiêm túc học tập, quyết tâm 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ. 

1.3. Cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên trong toàn trường phải thực sự gương mẫu 

trong triển khai thực hiện.  

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP  

2.1. Đối với cán bộ Đoàn 

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính 

đáng của thanh thiếu nhi”. 
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2.2. Đối với đoàn viên, thanh niên, sinh viên 

 Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. 

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Sách học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  

- Sách “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu 

dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

(02 tài liệu trên đã được số hóa và có thể tải về từ website của Đoàn Thanh 

niên – Hội Sinh viên Nhà trường: http://doanthanhnien.vimaru.edu.vn). 

- Các Hướng dẫn và tài liệu học tập chuyên đề năm 2019 do Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hải Phòng ban hành, biên soạn. 

- Các nguồn tư liệu khác do Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo tổng hợp, 

biên soạn, số hóa và đăng tải trên website của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên 

Nhà trường. 

IV. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

- Đối với cán bộ Đoàn: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu 

rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh 

động chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” và Chuyên đề năm 2019 dành cho cán bộ Đoàn, nêu cao trách nhiệm 

gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ Đoàn gắn với việc thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (Khóa XII). 

- Đối với đoàn viên, thanh niên: Nghiên cứu tài liệu “Hỏi - Đáp về tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó các Liên chi đoàn, Đoàn trực thuộc 

ưu tiên xây dựng các nội dung trong tài liệu này thành bộ công cụ (biểu đồ hình 

ảnh, phim ngắn…) hoặc sưu tầm các tư liệu có liên quan để phổ biến rộng rãi 

trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên của đơn vị thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang tin điện tử… trong và ngoài Đoàn. 

- Các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động lựa chọn hình thức học 

tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên, sinh viên của đơn vị. 

- Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương 

hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong năm 

2019. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt 

chi đoàn; đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký 

phấn đấu làm theo; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn 

hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục. Các Liên chi 

đoàn, Đoàn trực thuộc Đoàn trường chỉ đạo triển khai tại các chi đoàn trực 

http://doanthanhnien.vimaru.edu.vn/


 

 

3 

thuộc, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đoàn trường qua Văn phòng 

Đoàn trường trước ngày 07/12/2019. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn trường 

- Xây dựng kế hoạch và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các Liên 

chi đoàn và Đoàn trực thuộc. 

- Tổng hợp, biên tập, số hóa các nguồn tài liệu phục vụ việc học tập, nghiên 

cứu và chia sẻ rộng rãi trên các kênh thông tin của Đoàn – Hội Sinh viên 

Nhà trường. 

- Tổ chức tuyên truyền tuyên truyền về nội dung chuyên đề toàn khoá và 

chuyên đề năm 2019; lồng ghép những nội dung nêu trên vào các hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố và của Nhà trường; các ngày 

truyền thống, ngày thành lập Đoàn, Hội Sinh viên và trong phát động các 

phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên 

Nhà trường. 

- Tổ chức Hội nghị cấp trường để quán triệt Chuyên đề năm 2019 dành cho 

cán bộ Đoàn và đoàn viên (dự kiến trong tháng 2/2019). 

2. Các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc  

Chỉ đạo việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá 

và từng năm tại đơn vị theo các nội dung, yêu cầu trên và đẩy mạnh tuyên truyền 

trên các kênh thông tin của Đoàn - Hội Sinh viên. 

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn và Đoàn 

trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn này./. 
 

Nơi nhận: 
- BTV Thành đoàn (để b/c); 

- BTG Thành đoàn (để b/c); 

- Đảng ủy, BGH (để b/c); 
- HSV trường (để t/h); 

- Các Liên chi đoàn, Đoàn trực thuộc (để t/h); 

- Lưu VP. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 


