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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

COÂNG ÑOAØN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 51/CĐ-ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 13 tháng 6  năm 2017 

  

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ ngày 16/5/2017 của Liên đoàn Lao động thành 
phố về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Ban Thường 
vụ Công đoàn ĐHQG-HCM xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong đoàn viên công 
đoàn, cán bộ, viên chức, lao động như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, lao động (sau 
đây viết tắt là CBVC-LĐ); tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng của Người 
qua một số tác phẩm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hoạt động thường 
xuyên của tập thể, cá nhân, gắn chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các 
cấp và công tác tham gia xây dựng Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của 
CBVC-LĐ.   

 - Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn các cấp để cụ thể hóa nội dung 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với từng đối 
tượng CBVC-LĐ, tránh hình thức, vận động CBVC-LĐ hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả 
cao.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Các CĐCS bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cùng cấp, phối hợp với chính quyền để thực 
hiện các nội dung sau: 

1. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

 2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo các 
nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên 
công đoàn, CBVC-LĐ. 

 - Căn cứ chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017, các CĐCS xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 
khai nghiên cứu, quán triệt, học tập, làm theo những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sát hợp, thiết thực với đơn vị mình. 
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 - Cải tiến, nâng cao chất lượng việc tổ chức kể chuyện trong buổi chào cờ tuần, 
chú ý giới thiệu những gương cán bộ, đoàn viên công đoàn làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị,vận dụng được vào thực tiễn. 

    - Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề CBVC-LĐ của đơn vị quan tâm, bức xúc. 

 - Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của 
Người qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân” trong đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, xây 
dựng, nâng cao hiệu quả công việc và giúp nhau cùng tiến bộ. 

 3. Xác định nội dung trọng tâm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đối với các CĐCS, CBVC-LĐ trong năm 2017: 

3.1. Đối với các CĐCS 

- Tiếp tục cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình công tác năm 
2017 của đơn vị. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 05/CĐ-ĐHQG ngày 06/2/2017 của Ban 
Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Phổ biến, quán triệt ý nghĩa 6 tiêu chí “Trung thực, trách 

nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” đến CBVC-LĐ tại đơn vị.  

- Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và 
“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong CBVC-LĐ đơn vị. 

- Phân công, giao việc hợp lý, phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường của cán bộ 
công đoàn để phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân; đảm bảo phát huy đồng bộ sức 
mạnh tập thể. 

- Tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nhất là các hoạt động trọng 
tâm thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; chú trọng nâng chất một số 
nội dung hoạt động như: công tác nâng cao trình độ, hoạt động chăm lo Tết.  

- Thực hiện chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên và CBVC-LĐ. Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền 
và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài 
hòa, ổn định tại đơn vị.  

-  Tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Người tốt, việc tốt” năm 2017.  

3.2. Đối với cán bộ công đoàn 

- Có kế hoạch (hoặc đăng ký nội dung cụ thể) thực hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trên cơ sở 6 tiêu chí “Trung thực, 

trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” và gắn với chủ đề học tập trong năm. 

- Chủ động học tập, nghiên cứu Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo 

đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
của bản thân với phương châm: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong tu 
dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua việc 
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học tập, phải giúp cho mọi người nhận thức rõ những biểu hiện và phòng ngừa, khắc phục 
“bệnh chủ quan”, “bệnh hẹp hòi” và “bệnh ba hoa” trong thực hiện nhiệm vụ. Tự giác 
học tập nâng cao nhận thức chính trị; nói, viết và triển khai đúng các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn vào thực tiễn. 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm đại 
diện, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBVC-LĐ, nhất là các 
nội dung hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công 

đoàn”. 

3.3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức 

- Có kế hoạch (hoặc đăng ký nội dung cụ thể) thực hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trên cơ sở 6 tiêu chí “Trung thực, 

trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” và gắn với chủ đề học tập trong năm. 

- Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của bản thân với phương châm: hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, gương 
mẫu trong tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống các biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”; phòng ngừa, khắc phục “bệnh chủ quan”, “bệnh hẹp hòi” và “bệnh ba hoa” trong 
thực hiện nhiệm vụ. 

- Học tập và vận dụng những nội dung của Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách 

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và vận dụng vào công việc hàng ngày với mục tiêu 
nâng cao đạo đức công vụ, đề ra những việc tốt để thực hiện vì lợi ích của tập thể, lợi ích 
của Nhân dân gắn chặt chẽ với thực hiện cải cách hành chính, luôn trau dồi, rèn luyện đạo 
đức, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức 
gương mẫu, tận tụy hướng đến mục tiêu phục vụ tốt Nhân dân; xác định nhiệm vụ chuyên 
môn của bản thân gắn với các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 
và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố để có nội dung và giải pháp thực hiện. 

 3.4. Đối với lao động: 

 - Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 6 
tiêu chí “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” gắn với các 
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật”. Tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng tác 
phong công nghiệp, chấp hành pháp luật, nội quy cơ quan. Phấn đấu trở thành những công 
nhân ưu tú, đoàn viên công đoàn ưu tú.  

- Tham gia góp ý, đề xuất với Ban Chấp hành CĐCS những nội dung thương lượng 
với người sử dụng lao động trong việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể với những điều 
khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.  

- Thông qua nội dung 02 Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân”do công đoàn cơ sở tổ chức học tập, công nhân lao động vận dụng vào 
thực tiễn công việc của mình để xây dựng phương pháp làm việc khoa học, vận dụng kiến 
thức chuyên môn đã học vào thực tiễn, đồng thời qua thực tiễn công việc để đúc kết, tích 
lũy kinh nghiệm, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho bản thân và chia 
sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. 

 

 



 4

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM: Triển khai đến các CĐCS. 

2. Đối với các CĐCS: Căn cứ Kế hoạch số 05/CĐ-ĐHQG ngày 06/02/2017 của Ban 
Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
và phong cách Hồ Chí Minh và nội dung định hướng tại kế hoạch này để xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện. Căn cứ điều kiện thực tiễn, đặc thù ngành nghề của đơn vị mình, 
tiếp tục phát động các phong trào thi đua; nghiên cứu chọn lọc nội dung, xây dựng các tiêu 
chí cụ thể triển khai và vận động CBVC-LĐ thực hiện. Chọn lọc, tổ chức cho CBVC-LĐ 
học tập nội dung 02 Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, 

quét sạch chủ nghĩa cá nhân” phù hợp với đặc thù của từng đối tượng. Định kỳ báo cáo 
kết quả thực hiện (lồng ghép nội dung và kết quả thực hiện vào báo cáo hoạt động công 

đoàn 6 tháng và năm 2017). 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
năm 2017. Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS quan tâm triển 
khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:  
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP. 

 

 

 

 

 


