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BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 44 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 7 năm 2022

HƢỚNG DẪN
Bồi dƣỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022
cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và
sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
----Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 05/7/2022 của Ban Tuyên
giáo Trung ương bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng
viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học
sinh, sinh viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn lý luận chính trị trong hệ thống
giáo dục quốc dân nắm vững nhũng nội dung cơ bản, những điểm mới trong các
văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XIII, theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên
cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết. Nắm
vững những vấn đề mới trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, trên
cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.
- Là dịp để trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sau quá trình triển
khai giảng dạy các môn lý luận chính trị biên soạn mới theo Kết luận số 94KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý
luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên
các trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách
nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.
2. Yêu cầu
Việc bồi dưỡng, tập huấn hè được thực hiện thiết thực, phù hợp với các đối
tượng, đúng chuyên môn, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho
công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG THỨC TIẾN HÀNH
1. Về nội dung
- Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư,
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
- Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của sở,
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
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- Tình hình thế giới và trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu
năm 2022.
- Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương
trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư.
- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương
trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.
- Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
2. Về tài liệu học tập
- Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tư,
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tài liệu tìm hiểu
một số thuật ngữ trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo
Trung ương biên soạn.
- Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất
nước, phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và chuyên
đề học tập năm 2022 do tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị biên soạn.
- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy, tập huấn chuyên môn, nghiệp
vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ sở
đào tạo, giảng dạy chuẩn bị.
- Các tài liệu khác do cấp ủy địa phương cung cấp (nghị quyết đảng bộ,
chương trình kế hoạch hành động của địa phương ...).
3. Phƣơng thức tiến hành
Kết hợp giữa nghe báo cáo viên trình bày với tự nghiên cứu tài liệu, tổ chức
trao đổi, thảo luận, gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân.
III. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN
1. Đối tƣợng
- Giảng viên các bộ môn lý luận chính trị Trường Cao đẳng Bình Phước.
- Giáo viên môn giáo dục chính trị của các trường cao đẳng, trung cấp nghề.
- Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường giáo dục phổ thông (Tiểu
học, THCS, THPT), mầm non, các trung tâm giáo dục thường xuyên.
2. Thời gian
- Thời gian: 2 - 3 ngày. Bố trí phù hợp và cân đối các nội dung.
- Thực hiện vào cuối kỳ nghỉ hè, năm học 2022 - 2023.
IV. SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA CỦA SINH VIÊN, HỌC
VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN
NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo lựa
chọn các nội dung tại mục II của Hướng dẫn này và bổ sung các vấn đề liên quan
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đến thanh thiếu niên để xây dựng nội dung tuần sinh hoạt đầu khoá cho sinh viên,
học viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trong quá
trình triển khai cần gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường, và nội
dung các cuộc vận động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
phát động.
Kinh phí thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ
giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa
của học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
căn cứ nội dung Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn các
đơn vị trực thuộc thực hiện theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy chủ trì, phối hợp với
Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố giúp cấp ủy chỉ đạo và tổ
chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn. Đồng thời, chịu trách
nhiệm báo cáo kết quả bồi dưỡng cho cấp ủy địa phương và Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy trƣớc ngày 20/8/2022. Các đơn vị có thể gửi trước báo cáo file word qua địa
chỉ email công vụ phongttkg.btg@binhphuoc.gov.vn.
- Giám sát việc học tập, viết bài thu hoạch và tham mưu cấp ủy có hình thức
xử lý phù hợp đối với những học viên vắng học không lý do.
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy chịu trách nhiệm tổ chức báo
cáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị,
địa phương mình. Nếu các đơn vị cần hỗ trợ báo cáo viên thì liên hệ Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy (qua phòng Thông tin - Khoa giáo, điện thoại 02713.881.584) để
tham mưu Lãnh đạo Ban bố trí kịp thời.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch tổ chức bồi dưỡng của các đơn
vị sẽ cử cán bộ theo dõi việc thực hiện.
Trên đây là Hướng dẫn về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022
cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và giáo viên thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
- Lãnh đạo BTGTU,
- Các phòng thuộc BTGTU,
- Đăng Website BTGTU,
- Lưu BTGTU.

PHÓ TRƢỞNG BAN

Mạc Đình Huấn
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