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            TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG          

                             *** 

               Số: 178 -KH/ĐTN-BPTG     U  Minh Thượng, ngày 19 tháng 3  năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII  

Chuyên đề năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên 

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

         

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/TĐTN, ngày 28/5/2017 của Ban Thường vụ 

tỉnh Đoàn Kiên Giang về việc hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo 

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

Kế hoạch số 136- KH/HU, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của BTV Huyện ủy về 

việc “triển khai học tập, sinh hoạt Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối 

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

mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ huyện 

Đoàn xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2020 như sau: 

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

Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, 

tập hợp thanh niên” trong cán bộ Đoàn và Chuyên đề“Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” 

trong đoàn viên thanh niên.  

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tăng cường 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 của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, góp phần thể hiện tính tiên 

phong, gương mẫu của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, trong thực hiện chức 

trách nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh trong 

giai đoạn hiện nay. Tiếp tục triển khai tốt, hiệu quả việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận 

thức và hành động của các cơ sở Đoàn và trong từng cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm 

vụ chính trị. Qua việc học tập và làm theo Bác giải quyết những vấn đề khó 

khăn tại cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện chủ đề năm 2020, các cơ sở Ðoàn chủ động, sáng tao, linh hoạt 

trong xây dựng kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với sự 

qyuyết tâm tự giác, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh theo điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trong thời gian tới.  

II. NỘI DUNG 
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1. Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 trong hệ thống tổ 

chức Đoàn, Hội, Đội các cấp gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 

TW4 (khóa XII) 

- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu 

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

động các nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn 

kết, tập hợp thanh niên” và Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”cho cán bộ, 

ĐVTN nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể như: 

- Đối với cán bộ Đoàn:  triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững 

mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.  

* Phương pháp học tập: 

+ Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; 

mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Qua đó nâng cao ý thức của 

cán bộ đoàn, góp phần “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. 

+ Tài liệu học tập: Do Huyện Đoàn cung cấp. 

+ Các cấp bộ Đoàn tổ chức hội nghị tập trung để học tập, phổ biến, quán 

triệt chuyên đề năm 2020.  

* Thời gian tổ chức học tập quán triệt hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 

năm 2020. 

- Đối với đoàn viên, thanh niên: Chuyên đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”. 

Từ đó phát huy sức trẻ trong các công trình, phần việc, gắn liền với việc triển 

khai, thực hiện các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

* Phương pháp học tập: 

+ Các cơ sở Đoàn chủ động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn 

viên, thanh niên ở địa phương, đơn vị. 

+ Tài liệu học tập: Do Huyện Đoàn cung cấp. 

+ Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt Chi 

đoàn, Chi hội; 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. 
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* Thời gian tổ chức học tập quán triệt hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 

năm 2020. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trên Website Huyện Đoàn, bản tin sinh hoạt chi Đoàn; 

về kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu niên; 

việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên 

trong thời kỳ mới”. 

- Tổ chức đưa vào giảng dạy lớp cảm tình đoàn về chuyên đề học tập tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp với phòng giáo dục và đào 

tạo triển khai, đẩy mạnh việc học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp đối với học sinh phổ thông, trung 

học cơ sở; Phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường triển khai các bài 

giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh. 

- Tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về các giá trị tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên. 

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi Đoàn, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, 

phổ thông; tổ chức chào cờ, hát quốc ca cho đoàn viên, thanh thiếu nhi... 

- Phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền và tăng cường hỗ trợ, đồng hành với 

những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến, những mô hình hiệu quả, sáng tạo 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng 

năm, tuyên dương các tấm gương tiêu biểu trong các đối tượng thanh niên trên 

các lĩnh vực: tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức 

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Tiếp tục triển khai các Giải thưởng của Đoàn như 

“Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên sống đẹp”, 

“Cháu ngoan Bác Hồ”, “Lý Tự Trọng”...góp phần tạo động lực thi đua trong 

đoàn viên, thanh thiếu niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Thắp 

sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ 

giai đoạn 2015 - 2030. 

- Duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt”, “Mỗi tuần 1 câu chuyện 

đẹp”, thường xuyên giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong thanh niên. 

3. Tăng cường Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận 

đoàn kết, tập hợp thanh niên” và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”  

- Từng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Đoàn, Hội, Đội 

cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở, kịp thời tháo gỡ 
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những khó khăn, vướn mắc, tổ chức các chương trình hành động của đội theo 

hướng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, 

giải trí và chăm lo cho các em. Duy trì hoạt động các mô hình như kế hoạch nhỏ, 

mô hình nuôi heo đất, ngôi nhà 100 đồng.. vận động các nguồn lực xã hội nhằm 

chăm lo các em thiếu nhi, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.  

Các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 

của BTV Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề 

lối công tác của cán bộ Đoàn”, cuộc vận động “xây dựng giá trị hình mẫu thanh 

niên Việt Nam trong thời lỳ mới”. Việc tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng phong 

cách làm việc “trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đội ngũ cán bộ 

Đoàn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết của người đoàn 

viên, thanh niên, coi đây là nội dung quan trong trong thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị.  

Các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và làm 

theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung 

ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và đăng ký thực hiện từ 

đầu năm, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện. 

4. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, 

động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Ban Thường vụ Huyện Đoàn: tiếp tục triển khai phát động thực hiện 

mô hình "nuôi heo đất" trong toàn hệ thống nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên có 

hoàn cảnh khó khăn. 

- Ủy ban Hội huyện: Phát huy các phong trào, chương trình trong các đối 

tượng đoàn viên, thanh thiếu niên: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào 

“Sáng tạo trẻ”; phong trào “3 trách nhiệm”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 

mới”, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác 

kinh tế, THT, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; 

phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang... 

- Hội đồng Đội huyện: triển khai thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi thi đua 

thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, các phong trào “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt”, “Mô 

hình nuôi heo đất”, “mô hình ngôi nhà 100 đồng”. 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc: căn cứ các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 do 

BTV huyện Đoàn triển khai cụ thể hóa thực hiện tốt tại đơn vị, địa phương 

mình. Tiếp tục duy trì các mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả, đồng 

thời thành lập mới các mô hình "Học tập và làm theo Bác" đảm bảo theo Chỉ thị 

05 của Bộ Chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong 

tổ chức các phong trào, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi tự rèn luyện, 

tự trưởng thành. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì 

an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia thông 

qua các đợt tình nguyện cao điểm như: Tết vì người nghèo, Tháng Thanh niên, 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, 

khám phát thuốc... các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tham gia 
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phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, đền ơn đáp nghĩa, 

uống nước nhớ nguồn. 

- Đoàn viên, thanh niên: không ngừng tăng cường trao dồi, rèn luyện tác 

phong, phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu xung kích tình nguyện tham gia tốt 

các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đăng ký nội dung "Đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực hiện trong CTRLĐV năm 2020. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề và định kỳ đánh 

giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 

nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả 

thực hiện; ảnh hưởng tích cực của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới thanh thiếu nhi, tới kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu 

dương những điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình, uốn nắn những việc làm 

hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, kiến nghị về nội dung, 

hình thức tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

- Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vào dịp cuối năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BTV Huyện Đoàn 

- Giao Bộ phận Tuyên giáo huyện Đoàn: Là bộ phận Thường trực giúp 

việc cho Ban Thường vụ huyện Đoàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển 

khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

Chuyên đề năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Phối hợp 

với các Bộ phận trực thuộc huyện Đoàn tổ chức các hoạt động đảm bảo Kế 

hoạch. 

- Bộ phận TC- KT huyện Đoàn: Hướng dẫn, đưa nội dung học tập về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi đoàn định kỳ; bổ 

sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn 

hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Định kỳ tổ chức các đợt kiểm tra lồng ghép 6 tháng và cuối năm. 

- Bộ phận ĐKTHTN: quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ 

Chính trị trong các khối đối tượng thanh niên đặc thù. Đẩy mạnh triển khai, thực 

hiện Chỉ thị 05 thông qua tổ chức các phong trào: Tháng Thanh niên, Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè, Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện, Ngày hội 

khám phát thuốc miễn phí. 

- Bộ phận TNTH: Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai có 

hiệu quả các nội dung của Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. 

Trong đó, tập trung phối hợp đôn đốc việc triển khai học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh.  
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2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc  

- Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với các 

ngành, đoàn thể chỉ đạo đồng bộ trong việc việc triển khai học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ Kế hoạch này và các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các 

cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với các 

đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; văn bản gửi về Ban Thường vụ Huyện 

đoàn qua Bộ phận Tuyên giáo Huyện Đoàn trước ngày 26/3/2020 (lưu ý: trong 

kế hoạch nêu rõ mô hình học tập và làm theo Bác của đơn vị; đồng thời phải 

có giải pháp cụ thể để thực hiện). 

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Bộ phận Tuyên giáo, Văn phòng 

huyện Đoàn gắn với báo cáo tháng, quý, năm. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa XII Chuyên đề năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên 

thanh niên. Đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc,  

hiệu quả. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực tỉnh Đoàn; 

- Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- BTV, BCH Huyện Đoàn; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VP, BPTG, Website. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lâm Thanh Niềm 
 

   

   


