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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức lối sống, cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020” 

 

Thực hiện Công văn số 1035/UBND-VXDL ngày 04 tháng 4 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức lối sống, cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 

2016 - 2020” Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp “Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 

đoạn 2016-2020” nhằm tạo chuyển biến về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện; 

có đạo đức trong sáng; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý 

thức tuân thủ pháp luật; có sức khỏe và khả năng lao động, trở thành những công 

dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn 

hóa cho học sinh, sinh viên (HSSV) phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; đổi 

mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục. Kết hợp giáo dục chính khóa với 

giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung một cách hợp lý trong các môn 

học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt chào cờ,… 

- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn 

hóa cho HSSV phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các 

cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, địa phương và của trường. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

- 100% HSSV được tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của pháp 

luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông; 70% tổng số 

HSSV  được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

- 100% HSSV học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 80% 

HSSV có hành động cụ thể thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh.  



- 100% HSSV thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, thực 

hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông. 

- 100% HSSV tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, lao động tập thể. 

- 100% cán bộ làm công tác giáo dục thanh niên thường xuyên bồi dưỡng 

nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Đến năm 2020 giới thiệu từ 25 - 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết 

nạp. 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho HSSV 

a. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính 

sách pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn 

hóa của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền 

thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho HSSV. 

- Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường 

nêu gương, gương mẫu thực hiện trong đảng viên, viên chức, người lao động trong  

trường. 

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” với những nội dung lồng ghép 

giáo dục đạo đức và cuộc vận động HSSV gương mẫu chấp hành nghiêm túc luật 

giao thông; các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự 

trường học. 

- Tuyên truyền chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng 

chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù 

địch. 

b. Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền 

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội 

nghị, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt chủ nhiệm, tuyên truyền vào sáng thứ hai chào cờ 

đầu tuần, tuần sinh hoạt công dân, tổ chức các hoạt động về nguồn; các cuộc thi 

tìm hiểu về lý tưởng cách mạng, về Đảng cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ kính 

yêu… 

- Cập nhật đưa tin bài về các phong trào yêu nước, những tấm gương người 

tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội. 

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên 

a. Luôn duy trì việc hát quốc ca trong các buổi lễ, mítting của trường. 

b. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn chính trị, chú trọng bồi dưỡng lý 

tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức 



chấp hành pháp luật; lối sống nhân ái; trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng 

đồng; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. 

3 Đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

a. Nâng cao chất lượng tổ chức phong trào Đoàn thanh niên; vận động đoàn 

viên, HSSV tham gia có hiệu quả các cuộc thi, phong trào bổ ích do các cấp tổ 

chức. 

b. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân 

chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho 

HSSV. 

c. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các 

phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với HSSV. Chú 

trọng công tác tuyên dương, khen thưởng. 

d. Tổ chức phát động các đợt chính trị, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước,… 

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo 

viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác giáo dục HSSV 

 - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách công tác giáo dục HSSV, cán bộ 

Đoàn.. 

 - Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cộng tác viên làm công tác tư vấn 

học đường, đặc biệt là tư vấn tâm lý… 

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo 

dục HSSV 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con 

em, cùng với nhà trường giáo dục và hoàn thiện nhân cách, trang bị kiến thức, kỹ 

năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. 

- Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, thân thiện, lành mạnh. 

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể 

tổ chức các diễn đàn, tham quan, trao đổi, giao lưu về công tác giáo dục đạo đức, 

lối sống cho HSSV. 

6. Tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao cho HSSV 

Phát huy hiệu quả cơ sở thể thao hiện có để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải 

trí lành mạnh của HSSV. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 

NĂM 2016  



1. Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ; trong các hoạt 

động tập thể cần phải thực hiện văn hóa xếp hàng. 

2. Tổ chức thường xuyên các giải thi đấu thể thao, văn nghệ trong trường. 

3. Tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu về ATGT, môi trường, lịch sử, 

tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của các nhà cách mạng, danh nhân văn hóa… với 

nhiều hình thức viết, vẽ, văn nghệ … 

4. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè cho 

HSSV 

5. Phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình với tổ chức 

Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục HSSV. 

6. Thực hiện tốt chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết theo kế hoạch của cấp trên; 

đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm triển khai trong năm học tiếp theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên  

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa, Đoàn thanh niên tổ chức “Tuần 

sinh hoạt công dân HSSV”, “Đối thoại Hiệu trưởng với HSSV” và các hoạt động 

thi đấu thể thao, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử truyền 

thống… 

- Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm nội dung, chủ đề sinh hoạt chủ nhiệm 

hàng tháng. 

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về đường lối chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên trang website, loa phát thanh của trường. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị  

 Đảm bảo cơ sở vật chất cho các hoạt động chính khóa và ngoại khóa của 

HSSV. 

3. Phòng Đào tạo 

 Bố trí lịch học tập chính khóa và các hoạt động ngoại khóa một cách hợp lý 

để HSSV tham gia đầy đủ các hoạt động do trường và Đoàn thanh niên tổ chức. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Dự toán kinh phí để tổ chức hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống cho HSSV. 

5. Các Khoa chuyên môn 

Tổ chức chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý, giáo 

dục HSSV và triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền các nội 

dung trong giờ sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm. 

6. Đoàn Thanh niên 

- Chủ trì triển khai việc tổ chức trại hè cho HSSV; các phong trào thi đua, 

các cuộc vận động do Trường và Đoàn thanh niên tổ chức. 



- Phối hợp với phòng Công tác Học sinh - Sinh viên triển khai các nội dung 

có liên quan đến Đề án. 

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Ngày 13/4/2016, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 gửi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

2. Hàng năm, trước ngày 15/10 tổ chức lễ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch năm tiếp theo gửi Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

3. Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án vào năm 2018; tổng kết 

vào năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở GD-ĐT (b/c); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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