
BÁO CÁO 

Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Kế hoạch 558-KH/ĐU và Chỉ thị số 05-CT/TW 

Bộ chính trị khóa XII về Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh 

 

Thực hiện Thông báo Nghị quyết thường kỳ số 631- NQ/ĐU ngày 05 tháng 06 năm 

2019 về Báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 558-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 

2019 của Đảng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và 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". Chi ủy 

Khoa Tài chính - Ngân hàng báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như sau: 

1. Kết quả tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch số 558-KH/ĐU và Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ chính trị ở Chi bộ. 

Đ u năm 2019, Đảng ủy Nhà trường đ  ban hành kế hoạch số 558-KH/ĐU ngày 15 

tháng 01 năm 2019 về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 

năm học 2018 - 2019. 

- Ngay t  khi có Kế hoạch số 558-KH/ĐU của Đảng ủy, Chi bộ đ  hư ng dẫn, chỉ đạo 

các đảng viên, giảng viên trong Chi bộ và trong Khoa tiếp tục duy trì, đẩy mạnh học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đăng ký những hoạt động cụ thể của cá 

nhân và tập thể cùng các biện pháp thực hiện. 

- Chi bộ đ  tổ chức cho toàn thể giảng viên, đảng viên đăng ký  ây dựng nội dung 

hoạt động, công việc cụ thể của t ng cá nhân để thực hiện học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp v i nhiệm vụ chuyên môn, v i chức trách nhiệm vụ được 

giao. Đây cũng chính là tiêu chí để bình  ét,  ếp loại cán bộ, giảng viên, đảng viên hàng 

tháng và cuối năm học. Hình thức triển khai Kế hoạch và Chỉ thị là thông qua sinh hoạt Chi 

bộ, họp Khoa và  ây dựng chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05 trên trang thông tin điện tử 

của Chi bộ ( ây dựng nhóm riêng). Nội dung triển khai được trích những nội dung cơ bản 

của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. 

Theo đó, hàng tháng trong cuộc họp Chi bộ, họp Bộ môn và Khoa định kì đều có nội dung 

đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Bộ 

môn, Khoa và theo bản đăng kí của t ng đảng viên, giảng viên trong Khoa. 

- Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội 

dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ đ  làm cho giảng viên, đảng viên hiểu được những nội 

dung cơ bản và giá trị to l n của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. T  đ u năm 

2019 đến nay, toàn thể giảng viên, đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia học tập, thảo 

luận và đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác, t ng bư c chuyển thành 

công việc thường  uyên của Chi bộ, Khoa góp ph n nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, 

nâng cao năng lực l nh đạo và sức chiến đấu của Chi ủy đồng thời ý thức tu dư ng, r n luyện 

đạo đức lối sống trong giảng viên, đảng viên được nâng lên, các cá nhân đ  đưa ra các tiêu 



chí phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Người gắn v i chức trách nhiệm vụ được 

giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác.  

- Việc triển khai những nội dung nêu trên được lồng ghép vào các chủ đề sinh hoạt 

thường kỳ, dịp kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ, ngày Nhà giáo Việt Nam; tổ chức 

sinh hoạt các chương trình học thuật và hội thảo khoa học trong và ngoài Khoa; cùng v i việc 

thực hiện các chương trình của Công đoàn trường phát động về cả chuyên môn, văn hoá, văn 

nghệ, thể thao theo hư ng căn cứ vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH, Công đoàn, Khoa, Bộ 

môn kết hợp v i việc các Đảng viên tự  ây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện. Định kỳ hàng tháng hoặc cuối mỗi 

đợt thi đua, mỗi chương trình đều họp đánh giá, nhận  ét việc thực hiện để nêu các hạn chế, 

nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong việc l nh đạo chỉ đạo đối v i các hoạt động đó. 

Theo đó, các nội dung mà Chi bộ, Khoa, bộ môn, cá nhân các đảng viên, giảng viên 

thực hiện trong thời gian qua như: 

+ Tổ chức quản lý tốt các cán bộ, giảng viên, đảng viên; thường  uyên tuyên truyền và 

nhắc nhở họ phải luôn r n luyện,  ây dựng đạo đức cách mạng, sống lành mạnh, tích cực, 

trong sáng và khiêm tốn; bên cạnh đó đấu tranh phòng, chống các nhận thức và hành vi tiêu 

cực trong cuộc sống và công tác. 

+ Nhận thức đúng đắn và tự giác thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nư c về thực hành tiết kiệm, chống l ng phí,  em đây là việc làm 

thường  uyên hàng ngày của mọi người và trở thành một trong những nội dung sinh hoạt, 

kiểm điểm hàng tháng của Chi bộ, cơ quan, đơn vị.  

+ Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 và Kế hoạch 558 của Đảng ủy về việc 

nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán 

bộ, giảng viên, đảng viên trong Khoa, Chi bộ. Quán triệt giờ giấc làm việc phải được chấp 

hành nghiêm túc, triệt để khắc phục tình trạng đi muộn về s m. Chi ủy và Ban chủ nhiệm 

Khoa, bộ môn thường động viên cá nhân làm tốt và có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao 

và tiếp tục phát huy tinh th n phấn đấu, cố gắng trong công việc của mình; đồng thời tiếp tục 

rà soát, điều chỉnh, nhắc nhở những cá nhân vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như chưa 

tuân thủ giờ giấc, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chưa thực hiện đúng các quy chế, quy định 

trong tổ chức để khắc phục. Qua thực hiện, đ  giúp các giảng viên, đảng viên nhận thức sâu 

sắc hơn về tinh th n trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm 

vụ được giao,  ây dựng tinh th n đoàn kết trong Khoa và các bộ phận khác trong Nhà trường. 

+ Hoàn thành 100% các kế hoạch giảng dạy, các nhiệm vụ sinh hoạt chuyên môn, 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Nhà trường và theo chức năng nhiệm 

vụ của người giảng viên (theo kế hoạch hoạt động và bản đăng ký của cá nhân và tập thể). 



+ Tích cực tham gia các hoạt động và phong trào của các Đoàn thể trong Nhà trường 

phát động theo đúng chức năng và vị trí của t ng cá nhân và tập thể Khoa được phân công và 

theo bản đăng kí, như: Cuộc thi hát Công đoàn; giờ giảng mẫu; Hội thảo kỹ thuật dạy học; Tự 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Giảng thử kỹ năng mềm cho sinh viên; Dạy tình 

nguyện cho sinh viên Lào và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ... 

2. Các hạn chế và nguyên nhân. 

2.1 Hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên, giảng viên đ  

được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt ở cấp trên. Tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ nhỏ các đảng 

viên, giảng viên chưa có nhận thức đ y đủ về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”. Vì vậy kết quả m i chỉ d ng lại ở ph n “học tập”, ph n “làm theo” chưa đạt 

được kết quả như mong muốn; việc thực hiện chủ yếu mang tính chất chuyên môn, chỉ hoàn 

thành theo định mức (lồng ghép các hoạt động chuyên môn là chủ yếu như giảng dạy, 

NCKH, sinh hoạt chuyên môn), chứ chưa có các thành tích vượt trội, chưa thực sự sâu. 

- Số lượng các giảng viên, đảng viên tham gia vào các hoạt động (nhất là các phong 

trào Đoàn thể thường ít, ph n nào ảnh hưởng đến chất lượng và việc triển khai các hoạt động 

đó. 

2.2. Nguyên nhân. 

Việc nhận thức chưa đ y đủ về ý nghĩa, vai trò, t m quan trọng của học tập và làm 

theo tấm gương của Bác ở một số ít các giảng viên, đảng viên còn hạn chế nhất là một số 

giảng viên trẻ. Cũng có những giảng viên chưa thực hiện hết các vai trò, trách nhiệm của 

mình trong công việc. 

3. Những kinh nghiệm rút ra. 

- Trư c hết, Chi uỷ đ u c n quán triệt sâu sắc hơn, đ y đủ hơn về ý nghĩa, t m quan 

trọng, mục đích, yêu c u và nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; c n có sự quyết tâm của Chi ủy, 

Ban chủ nhiệm Khoa và Trưởng bộ môn; c n kiên quyết hơn trong công tác chỉ đạo và l nh 

đạo các hoạt động. 

- C n chủ động hơn nữa để tìm giải pháp phù hợp, khai thác sức mạnh tập thể; chọn 

nội dung cụ thể để tập trung chỉ đạo. 

- C n chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa t m quan trọng 

của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nâng 

cao nhận thức và ý thức tự giác của giảng viên, đảng viên. Chú trọng động viên, khuyến 

khích kịp thời các cá nhân có tinh th n cao, làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong Chi bộ. 



- Chi uỷ c n kiên trì chỉ đạo để t ng bư c đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức của Bác trở thành công việc thường  uyên, quan trọng, gắn v i thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của Chi bộ; lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức để đánh giá giảng viên, đảng 

viên. 

- Coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát; nghiêm túc thực hiện chế độ sinh 

hoạt, sơ kết đánh giá định kỳ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối v i việc tu 

dư ng, r n luyện đạo đức của giảng viên, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, 

khuyết điểm; biểu dương, khen thưởng những gương điển hình để cán bộ, đảng viên trong 

đơn vị học tập. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Tiếp tục l nh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương theo văn bản và chỉ đạo 

của cấp trên. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở 

thành sinh hoạt thường  uyên định kì, quan trọng của Chi bộ, của Khoa. 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu c u của việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 558-KH/ĐU của Đảng ủy; nâng cao nhận thức trong 

đảng viên và giảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp tục 

chỉ đạo rà soát,  ây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp v i đặc điểm cụ 

thể của Chi bộ, của Khoa. Tiếp tục tổ chức cho đảng viên, giảng viên lập kế hoạch cá nhân, 

đăng ký và cam kết phấn đấu thực hiện nghiêm túc trong năm học m i. Đồng thời Chi bộ, 

Khoa xây dựng Kế hoạch hoạt động của Chi bộ, Khoa trong năm học m i để  em đây là các 

căn cứ thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả, đánh giá chất lượng đảng viên,  ếp loại lao động 

của cá nhân và tổ chức. 

- Kịp thời chấn chỉnh những thức nhận thức và biểu hiện lệch lạc, hình thức của các 

giảng viên, đảng viên trong Chi bộ, Khoa. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các cá nhân 

thực hiện tốt, gương mẫu, nhiệt tình để tạo ra không khí phấn khởi, động viên họ tin tưởng, 

thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Tập trung khắc phục các vấn đề còn hạn chế của tập thể và cá nhân sau kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về  ây dựng Đảng, theo các kết 

quả thanh tra, kiểm tra. 

                                                                                       Nghệ An, ngày 30/06/2019 

                                                                      T/M CHI BỘ  

                                                                                   BÍ THƯ 

                                                                       Phạm Thị Mai Hương 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN THEO ĐĂNG KÝ 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ vào bản đăng ký của tập thể Khoa Tài chính - Ngân hàng t  tháng 
01/2019, sau khi có kế hoạch số 558-KH/ĐU ngày 15/01/2019 của Đảng ủy đến thời 
điểm 30/06/2019: 

1 Việc làm cụ thể 
 

Thời gian thực hiện theo 
đăng ký 

Tình hình thực 
hiện 

 
 

Ghi chú 

Báo cáo quá 
trình thực hiện 

Tổng kết 

1.1 Đảng viên trong Chi bộ và giảng viên 
trong Khoa tham gia buổi học tập theo 
chuyên đề chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/06/2016 của Bộ Chính trị năm 2019 
về chủ đề: “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 Hồ Chí Minh” do 
Đảng bộ tổ chức. 

T  tháng 02 đến 
tháng 12 năm 

2019 

Tháng  
03/2019 

Đ  hoàn thành 
tháng 03/2019 

 

1.2 Giảng viên trong Khoa tham gia nhóm 
dạy kỹ năng mềm 
 

T  tháng 01 đến 
tháng 12 năm 

2019 

Năm 
2019 

Đ  tham gia  ây 
dựng, triển khai 
giảng dạy 2 đợt 
vào tháng 1/2019 
và tháng 5/2019.  

Tiếp tục 
tham gia 
và thực 
hiện. 

1.3 Tổ chức Hội thảo cấp trường về 
chương trình Olympic tiếng Anh cho 
sinh viên năm 2019. 

T  tháng 02 năm 
2019 đến tháng 
12 năm 2019 

Năm  
2019 

Đang triển khai 
thực hiện trong 
học kỳ 1 năm học 
2019-2020 

 

1.4 Tổ chức các chương trình học thuật 
cấp tổ bộ môn. 

Tháng 01 năm 
2019 đến tháng 

06/2019 

Tháng 06 
năm 
2019 

Đ  hoàn thành  

1.5 Xây dựng tập thể kiểu mẫu (nơi làm 
việc sạch sẽ, bố trí khoa học; thực hiện 
tốt kỷ luật lao động; bố trí, phân công 
làm việc hiệu quả; tập thể đoàn kết, 
thương yêu, giúp đ  nhau cùng tiến 
bộ). 

T  tháng 01/2019 
đến tháng 
12/2019 

Năm 
2019 

Đ  và đang thực 
hiện 

 

1.6 Các giảng viên, đảng viên viết bài 
đăng tập san (hoặc tạp chí) 

T  tháng 2 đến 
tháng 12 năm 

2019 

Tháng 06 
năm 
2019 

Đ  hoàn thành  

1.7 Viết bài Nghiên cứu khoa học cấp 
trường 

T  tháng 2 đến 
tháng 12 năm 

2019 

Tháng 06 
năm 
2019 

Đ  hoàn thành 
tháng 05/2019 

 

1.8 
 

Dạy miễn phí cho sinh viên Lào, sinh 
viên hoàn cảnh khó khăn 

T  tháng 2 đến 
tháng 12 năm 

2019 

Năm 
2019 

Đ  và đang thực 
hiện 

 

1.9 Tham gia các hoạt động gây quỹ, t  
thiện cùng v i các tổ chức trong và 
ngoài trường. 

 T  tháng 02 năm 
2019 đến tháng 

12/2019 

Năm 
2019 

Đ  và đang thực 
hiện 

 

 


