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KẾ HOẠCH 
Học tập và triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới 

sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm 

no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” 
----- 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn 54-HD/BTGTU, ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về học tập và triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; 

đổimới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống 

ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”, Ban Thường 

vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai 

thực hiện chuyên đề năm 2022 trong hệ thống Hội như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh nghiên 

cứu, học tập, nắm vững nội dung chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng 

tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”; cụ thể hóa các nội dung 

chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Hội, tình hình thực tế ở 

các địa phương. 

- Tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định 

kỳ, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, giao ban, trực báo về công tác Hội và phong trào 

nông dân. Thông  qua việc học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề góp phần bồi 

đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây 

dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.  

- Tăng cường kiểm tra, giám  sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tạo 

bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của 

cán bộ, hội viên, nông dân nhất là người đứng đầu tổ chức Hội Nông dân các cấp. 

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ  

1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

 cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi 
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dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa 

tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.  

2. Các cấp Hội lựa chọn vấn đề tồn tại hạn chế có liên quan đến nội dung 

của chuyên đề, tập trung tuyên truyền, quán triệt gắn với kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; các Quy định về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Kết luận số 21-KL/TW của Hội 

nghị TW4 khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

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

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi 

mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm 

no, hạnh phúc, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị phát triển; chú trọng tính liên tục, kế 

thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.  

Mỗi cán bộ Hội cần lựa chọn nội dung của chuyên đề gắn với nhiệm vụ 

chính trị được giao và đăng ký cam kết thực hiện, kết quả thực hiện làm cơ sở đánh 

giá xếp loại chất lượng cuối năm.  

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  

- Các cấp Hội tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

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

Bác trong cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. 

- Xây dựng mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, điển hình tiên tiến 

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

dương, nhân rộng; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát 

vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Gắn với tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh Quảng Trị và của Hội trong 

năm 2022.  

- Phát huy hình thức tuyên truyền miệng; xây dựng chuyên mục tuyên truyền 

về học tập và làm theo Bác, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, 

gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên Trang Thông 

tin điện tử và Bản tin nông dân của Hội; nâng cao tinh thần đấu tranh, phản bác các 

thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội 

chính trị.  

- Tuyên truyền sâu rộng các tài liệu liên quan do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

phát hành đến với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội Nông dân tỉnh  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 

2022 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Hội Nông dân tỉnh. 
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- Chỉ đạo các cấp Hội thông qua các buổi sinh hoạt Hội, hội nghị, giao ban, 

trực báo, hội thi…của Hội lồng ghép tuyên truyền. Đăng tải hoạt động của các cấp 

Hội, các điển hình, các mô hình có hiệu quả trong cán bộ, hội viên, nông dân về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông 

tin điện tử và Bản tin nông dân của Hội và phối hợp với các cơ quan truyền thông 

trong tỉnh để tuyên truyền nhằm tạo sức lan tỏa và tính kịp thời.  

2. Hội Nông dân cấp huyện 

- Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương. 

- Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyên đề năm 2022 về  

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo hoạt động Hội và phong 

trào nông dân gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội 

trước ngày 10/12) để theo dõi, tổng hợp kết quả chung./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(B/c) 

- Thường trực Hội ND tỉnh; 

- Hội Nông dân các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, Ban XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

Trần Văn Bến 
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