
 
 

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

đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thành trách nhiệm, năng 

động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” 

 ----- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thành trách 

nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện chuyên đề năm 2022, cụ thể các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững nội dung cơ bản của chuyên đề 

năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ năm 2022”; tổ chức học tập và làm theo tiếp nối những chuyên đề đã học 

tập thời gian qua; đồng thời cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2022 phù hợp với 

tình hình và nhiệm vụ thực tế của địa phương; tham mưu, đề xuất và phối hợp xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung 

ương gắn với thực hiện nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “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”, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. 

Hội Nông dân các cấp chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách của Bác trở thành ý thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên 

nông dân trong xử lý, giải quyết công việc hàng ngày và tiếp xúc, đối thoại với 

nông dân. 

Phát hiện, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng 

tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; 
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lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022 đạt 

hiệu quả thiết thực. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ TÀI LIỆU, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

ĐĂNG KÝ LÀM THEO 

1. Nội dung tuyên truyền: 

- Các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt, việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; 

gắn với xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ chủ 

chốt Hội Nông dân các cấp, sát hợp, thiết thực với tình hình của địa phương.  

-  Trong các buổi họp Ban Chấp hành quận, huyện và cơ sở; sinh hoạt chi, tổ 

Hội, lồng ghép nội dung liên quan đến chuyên đề; tổ chức trao đổi, thảo luận, liên 

hệ cho từng cán bộ, hội viên nông dân. Gắn việc học tập, sinh hoạt với giới thiệu 

nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; biểu dương những tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa 

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

- Trong quý II/2022: tập trung học tập thảo luận về sự cần thiết phái học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm. 

- Quý III/2022: Tăng cường học tập, thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp 

để triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hố Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. 

- Quy IV/2022: Tổ chức sinh hoạt, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời có báo cáo tổng kết đánh giá 

năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2. Thời gian và tài liệu: 

- Thời gian: Thực hiện trong năm 2022. 

- Tài liệu học tập: Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thành trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn 

đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên 

soạn và phát hành. 

3. Xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết làm theo: 

Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết thực hiện nhiệm vụ công 

tác Hội và phong trào nông dân, gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, thực hiện công trình, phần việc cụ thể mang tính 

chất đột phá, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, vấn đề bức xúc, được dư 

luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, xác định thời gian hoàn thành. 

Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá phân loại cơ sở Hội cuối năm. 

Mỗi cán bộ, hội viên nông dân thực hiện việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, cá nhân báo cáo kết quả thực hiện các 
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nội dung đã đăng ký. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị họp đánh giá kết quả thực hiện của 

tập thể và mỗi cá nhân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thành trách nhiệm, năng động, 

sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” trong hệ thống Hội 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ; phối hợp tổ chức việc đăng ký cam kết làm theo 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả. 

Chú trọng trách nhiệm, nêu gương trong đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân. 

- Có báo cáo đánh giá kết quả hàng năm gởi về Ban Xây dựng Hội, để tổng 

hợp báo cáo Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ. 

Trên đây là kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2022 trong hệ thống 

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ. 

 

Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Tuyên huấn Trung ương Hội,                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban Tổ chức Trung ương Hội, 

- Ban Kiểm tra Trung ương Hội , 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ,                             

- Thường trực Thành Hội (Chỉ đạo),  

- HND quận, huyện (Thực hiện), 

- Lưu VT, Ban XDH.       

                                                                                              Trịnh Văn Châu Nhân 

(để b/c) 
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