
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

   BAN TUYÊN GIÁO        Nha Trang, ngày 02 tháng 6 năm 2016 

    *  

   Số 12-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị 

đầu khóa của học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa 

--- 

Căn cứ Hƣớng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 13/5/2016 của Ban Tuyên 

giáo Trung ƣơng về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2016, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy hƣớng dẫn công tác bồi dƣỡng chính trị hè cho  đội ngũ cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho 

học sinh, sinh viên của tỉnh năm 2016, nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bồi dƣỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống 

giáo dục của tỉnh nắm đƣợc các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII theo tinh thần Kế hoạch số 15 -

KH/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng; tình hình thời sự nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016, 

nhiệm vụ năm học 2016 - 2017… Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận 

thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống 

giáo dục để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị 

đƣợc giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.   

- Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên các 

trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn 

tỉnh nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình 

học tập và rèn luyện.  

2. Yêu cầu 

- Nội dung học tập, bồi dƣỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong hệ thống giáo dục và chƣơng trình sinh hoạt chính trị đầu khóa cho 
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học sinh, sinh viên trong tỉnh cần phải thiết thực, cập nhật đƣợc các thông 

tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tƣợng. 

- Tổ chức quản lý tốt các lớp học, khuyến khích báo cáo viên đổi mới 

phƣơng pháp truyền đạt nhằm nâng cao chất lƣợng tiếp nhận, xử lý thông tin 

của ngƣời học. 

- Sau đợt học tập, mỗi học viên làm bài thu hoạch. Kết quả nghiên cứu, 

học tập chính trị của từng cá nhân đƣợc đánh giá qua chấm điểm bài thu 

hoạch là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, 

công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định chung. 

II. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU 

1. Nội dung 

- Những nội dung cơ bản và mới trong Báo cáo chính trị trình Đại hội 

XII của Đảng. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2011-2015 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 

2016-2020 (tại Đại hội XII của Đảng).  

- Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

(2015 - 2020) về giáo dục và đào tạo, dạy nghề. Kết quả 2 năm thực hiện 

Chƣơng trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết Trung ƣơng 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã họi chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Tình hình thời sự nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016. 

- Kết quả năm học 2015 - 2016 và nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. 

2. Tài liệu: Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp biên soạn, phát hành trong tháng 7/2016. 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG 

1. Thời gian bồi dưỡng: 1,5 ngày, lịch cụ lên lớp cụ thể do các đơn vị 

tổ chức lớp học quy định.  

2. Đối tượng bồi dưỡng 

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo; 

các trƣờng, các trung tâm dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội tỉnh. 
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IV. PHƢƠNG PHÁP, TRÁCH NHIỆM BỒI DƢỠNG 

1. Đối với các trường, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo  

1.1. Các lớp học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức  

- Thành phần: Cán bộ chủ chốt ngành Giáo dục và Đào tạo, các đồng 

chí báo cáo viên phục vụ các lớp bồi dƣỡng chính trị hè 2016 của các huyện, 

thị xã và thành phố; cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo và cán 

bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị, trƣờng học trực thuộc Sở.  

- Thời gian mở các lớp: dự kiến trong nửa đầu tháng 8/2016. 

- Việc xếp lớp, địa điểm, thời gian cụ thể cho từng lớp và việc gửi giấy 

mời do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. 

1.2. Các lớp học do Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy phối hợp với  

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tham mƣu cho cấp ủy địa 

phƣơng chỉ đạo việc học chính trị hè năm 2016. 

- Thành phần tất cả cán bộ, công chức của phòng giáo dục và đào tạo; 

cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị, trƣờng học trực thuộc Phòng.  

- Hoàn thành đợt học trƣớc ngày 25/8/2016.  

2. Đối với các trường, trung tâm dạy nghề thuộc Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

2.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội tổ chức một lớp học 

- Thành phần: Lãnh đạo Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động, Thƣơng 

binh và Xã hội; cán bộ, giáo viên, nhân viên các trƣờng, các trung tâm dạy 

nghề do Sở quản lý. 

- Thời gian mở lớp: dự kiến giữa tháng 8/2016. 

- Việc xếp lịch, thời gian, địa điểm cụ thể cho lớp và việc gửi giấy mời 

do Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội thực hiện. 

2.2. Lãnh đạo các trường, trung tâm tổ chức sinh hoạt chính trị cho học 

sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội.  

3. Đối với trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh quản lý 

Ban giám hiệu các trƣờng tổ chức học chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị cho học sinh, sinh viên theo 

hƣớng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  



 

 

4 

4. Về viết bài thu hoạch sau đợt học 

- Tất cả học viên dự lớp bồi dƣỡng đều viết bài thu hoạch cá nhân. Bài 

thu hoạch sẽ đƣợc chấm điểm theo thang điểm 10.  

- Bài thu hoạch của học viên các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Lao động, Thƣơng binh và Xã hội tổ chức gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để 

chấm điểm và tổng hợp báo cáo chung. Bài thu hoạch của học viên các lớp 

do các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức  gửi về ban tuyên giáo các huyện, 

thị, thành ủy để chấm điểm và tổng hợp báo cáo. 

- Câu hỏi viết bản thu hoạch cá nhân: 

Câu 1: Chị (anh) nhận thức sâu sắc nhất những nội dung cơ bản và mới 

nào trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Vì sao?.  

Câu 2: Qua học tập, nghiên cứu văn kiện Đại hội XII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chị (anh) thấy ngành giáo dục và 

đào tạo Khánh Hòa cần phải làm gì để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà 

Nghị quyết Đại hội đề ra?.  

- Kết quả chấm bài thu hoạch (kèm theo danh sách cán bộ, giáo viên, 

nhân viên dự học của từng đơn vị) gửi về phòng giáo dục địa phƣơng và Sở 

Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị quản lý theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Báo cáo kết quả học tập của từng địa phƣơng gửi về cấp ủy địa 

phƣơng để báo cáo, đồng thời gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo 

cáo Thƣờng trực Tỉnh ủy.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vƣớng mắc, đề nghị các 

đồng chí phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để giải quyết.  

 

               K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:               PHÓ TRƢỞNG BAN 

- Ban Tuyên giáo TW, T.26,  

- Thƣờng trực Tỉnh ủy (để b/c), 
- Sở Giáo dục và Đào tạo,                                                                     (đã ký) 

- Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội,                                               

- Các trƣờng, ĐH, CĐ thuộc UBND tỉnh,                                                          

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,                                  

- Lƣu TGTU, P.KG.                                                          Trần Mộng Điệp     

                            


