TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /KH-CTHSSV

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa cho HSSV năm 2016
I. MỤC TIÊU :
- Giáo dục, đào tạo thế hệ sinh viên có lòng yêu nước, yêu CNXH, có lòng yêu thương con
người, có lòng vị tha, nhân ái, biết lễ phép, kính trọng Ông, Bà, Cha, Mẹ, Thầy, Cô; ứng xử có
văn hóa, đúng mực với mọi người. Tạo ra một thế hệ con người có đủ đức, tài để tiếp tục sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng giàu đẹp.
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, tuyên truyền thực hiện
nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng
tâm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
II.NHIỆM VỤ :
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành một nhiệm vụ quan trọng, là một nội
dung sinh hoạt thường xuyên trở thành một ý thức tự giác của mỗi sinh viên; Làm cho cuộc
vận động có sức lan tỏa lớn nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, nâng cao
tinh thần trách nhiệm làm chuyển biến tất cả các hoạt động giáo dục ở trường; Gắn với đặc thù
của ngành là thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi Thầy giáo Cô giáo là một tấm gương đạo đức
tự học, sáng tạo”.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, sinh viên tích cực”; Bằng
những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở trường. Tổ
chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc tu dưỡng, rèn luyện
phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên ở trường, thực hiện tốt vai trò
làm gương để mọi người làm theo, tạo sự chuyển biến tích cực và rỏ nét về chất lượng giáo
dục.
III. GIẢI PHÁP :
1. Công tác chính trị - tư tưởng
Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh
viên nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết cảu Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành.
Toàn trường làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực chủ động, gắn lí luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây
đi đôi với chống, giáo dục thuyết phục đi đôi với nêu gương; nói đúng, làm đúng chủ trương,
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành;

khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đấu
tranh, phản bác có hiệu quả đối với những quan điểm sai trái.
Cụ thể:
- Tuyên truyền rộng rãi các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo
chiều sâu và bề nổi, gắn các phong trào hành động cách mạng và thực hiện nhiệm vụ ở trường,
thông qua tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp.
- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua môn GDCD, mỗi tháng
đều có chủ điểm công tác tư tưởng cho học sinh.
- Tổ chức cho học sinh đăng kí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có sơ, tổng kết rút
kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình thời sự chính trị, xã hội gắn với có chọn lọc
học tập các chuyên đề, những mẫu chuyện về Bác phù hợp với từng đối tượng học sinh, nhiệm
vụ ở trường.
- Phối hợp với Đoàn trường, tổ chức giáo dục, tư tưởng đạo đức, truyền thống, lối sống, kỹ
năng sống cho học sinh; Giáo dục tìm hiểu truyền thống di tích lịch sử văn hóa cách mạng
chùa Tuyên linh xã Minh Đức, truyền thống địa phương, anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Minh
Khai; thăm viếng, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng ở các xã thuộc khu vực trường hoạt
động nhân dịp tết Nguyên Đán.
- Học sinh được nghe báo cáo chuyên đề các ngày lễ lớn.
- Phối hợp với bộ môn Lý luận chính trị: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuẩn kiến thức kỹ
năng về phương pháp bộ môn môn GDCD; phát huy phương pháp dạy học tích cực, tạo tâm lí
hứng thú học tập cho học sinh; sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học; ứng dụng CNTT để
giảng dạy có chất lượng và hiệu quả; khắc phục phương pháp dạy học theo lối đọc, chép. Ban
giám hiệu, Tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, theo dõi chất lượng giờ dạy môn GDCD.
2. Công tác quản lí sinh viên
- Phối hợp với Đoàn TN, tăng cường vai trò của Cố vấn học tập (CVHT) trong việc giáo dục
đạo đức các giá trị và kỹ năng sống cho sinh viên, cách phòng, chống các TNXH, phòng chống
dịch bệnh, thiên tai, …; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa GVCN lớp với
GVBM, các đoàn thể xã hội, gia đình học sinh để giáo dục toàn diện cho học sinh; Cần có biện
pháp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vấn đề tâm, sinh lí lứa tuổi học sinh nhất là những sinh
viên cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp hơn đối với mỗi đối tượng, mỗi nhóm hành vi để
từng bước giáo dục các em có hiệu quả hơn.
- Đầu khóa học tất cả sinh viên đều được sinh hoạt chính trị tại Tuần sinh hoạt công dân đầu
khóa và viết cam kết không vi phạm nội quy, các TNXH, an toàn giao thông.
-Hàng tuần, hàng tháng CVHT kết hợp với Đoàn trường, P.CTHSSV kiểm tra việc thực hiện
nội quy của học sinh. Kịp thời phát hiện những sai sót để tiếp tục giáo dục, uốn nắn để sinh
viên sửa đổi, tạo điều kiện để các em rèn luyện tốt hơn. Xử lí nghiêm những sinh viên cố tình
vi phạm nội quy.
- Giáo dục về nhân cách, đạo đức thông qua các giờ học, môn lý luận chính trị và lồng ghép
qua các bộ môn khác, qua tiết sinh hoạt chính trị đầu khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, … tổ chức cho sinh viên tham gia các chuyên đề, diễn đàn
Thanh niên, các CLB khoa học, thi đố vui, Hội khỏe Phù Đổng, các trò chơi dân gian, thi hát
về Đảng, về Bác.
- Phối hợp với chính quyền, công an địa phương, công an PA83 để xây dựng môi trường, giáo
dục lành mạnh, xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực và để giáo dục, ngăn chặn
các hiện tượng tiêu cực, các TNXH có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường; xử lí nghiêm những
hành vi vi phạm, góp phần giáo dục toàn diện sinh viên.
3. Kế hoạch công tác văn hóa
Thời gian
Tháng 1

Tên chương trình

Ghi chú

Chương trình văn nghệ “chào năm Phối hợp với TT Hợp tác
mới 2014” cho GV và SV nước quốc tế về đào tạo và du
ngoài đang học tập và làm việc tại học; P.QLKH và QHQT
Trường

Tháng 2

Giải cầu lông Khối Liên Chi đoàn Phối hợp với Liên chi đoàn
Phòng ban
Phòng ban

Tháng 3

Kỉ niệm ngày 8/3

ĐTN,

HSV,

Phòng

Chương trình văn nghệ kỉ niệm ngày ĐTN,
HSV,
thành lập ĐTN 26/3
CTHSSV

Phòng

CTHSSV

Tháng 4

Chương trình văn nghệ kỉ niệm 20 Theo Quyết định
năm ngày thành lập ĐHTN

Tháng 5

Giải bóng bàn, cầu lông CBVC- Theo Quyết định
ĐHTN

Tháng 6,7,8

Chương trình thanh niên tình nguyện

Tháng 9

Chương trình văn nghệ + thể thao kỉ ĐTN, HSV, Phòng
niệm ngày thành lập trường
CTHSSV

ĐTN,
HSV,
CTHSSV

Phòng

Chương trình “Trung thu xa quê” ĐTN, HSV + Ban QL KTX
cho SV trong khu KTX
(P.CTHSSV)
Chương trình văn nghệ chào sinh ĐTN,
HSV,
viên K11
CTHSSV
Tháng 10

Giải bóng đá sinh viên KTX

Ban QL KTX (P.CTHSSV)

Chương trình văn nghệ cho Lễ Tổng ĐTN,
HSV,
kết năm học 2013-2014 và Khai CTHSSV
giảng năm học mới 2014-2015
Tháng 11

Giải bóng đá sinh viên ĐHTN
Giải cầu lông CBVC chào mừng
ngày 20/11
Văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Tháng 12

Hội diễn văn nghệ Nhà trường

Phòng

P.CTHSSV

Phòng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
- Căn cứ vào Kế hoạch này, từng bộ phận, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh
viên trường cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể
của mình để thực hiện tốt.Trong quá trình thực hiện có kiểm tra, đánh giá, có tổ chức sơ, tổng
kết, kịp thời khen thưởng nhân điển hình những tổ chứ chức, cá nhân tiên tiến.
- Kế hoạch này được phổ biến đến từng bộ phận, cá nhân toàn đơn vị.
Nơi nhận:
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu VT.
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