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THÔNG BÁO
Về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2020
Thực hiện Kế hoạch 1818/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc bồi dưỡng chính trị đầu năm học
cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu đầu năm học
cho học sinh, học viên; Kế hoạch 01-KH/HU ngày 01 tháng 9 năm 2020 của
Huyện ủy A Lưới về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 ngành Giáo dục và
Đào tạo huyện A Lưới.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới phối kết hợp với Ban Tuyên
giáo Huyện ủy A Lưới tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho Cấp ủy
chi bộ, Cán bộ, Công chức, Viên chức và người lao động ngành Giáo dục và
Đào tạo.
I. Nội dung
1. Những nội dung cơ bản của và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại
Đại hội XIII của Đảng; do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, phát hành;
2. Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh
ủy của Huyện ủy và thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây
dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
3. Thời sự quốc tế, trong nước và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và địa
phương trong 6 tháng đầu năm 2020;
4. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”;
5. Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020;
6. Thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII và nghị
quyết, các chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.
II. Thành phần tham gia lớp học
Cấp ủy chi bộ, Lãnh đạo, chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục và đào tạo;
Cấp ủy chi bộ, cán bộ quản lý, chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường trực thuộc
Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới.
III. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Ngày 18 - 19/9/2020.
2. Địa điểm: Chia làm 02 lớp.
- Lớp thứ nhất: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện gồm: Cấp ủy
chi bộ, cán bộ quản lý, chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường Tiểu học, các
trường Tiểu học và Trung học cơ sở và các trường Trung học cơ sở.
- Lớp thứ hai: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới gồm:
Cấp ủy chi bộ, cán bộ quản lý, chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường Mầm non
và Lãnh đạo, chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục và đào tạo.
Cấp ủy chi bộ, cán bộ quản lý, chủ tịch Công đoàn cơ sở vắng mặt phải có
lý do chính đáng phải có đơn xin phép và được Cấp ủy, Lãnh đạo Phòng đồng ý.
Sau đợt học các học viên phải viết bài thu hoạch nộp cho Ban tổ chức lớp học.
(Kết quả bài thu hoạch được đánh giá xếp loại thi đua và xếp loại đảng viên cuối
năm). Bài thu hoạch tổng hợp nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày
30/9/2020.
Lưu ý: Để lớp học bồi dưỡng chính trị trật tự, nghiêm túc, có chất lượng
đề nghị Cấp ủy chi bộ, cán bộ quản lý, chủ tịch Công đoàn cơ sở không được
mang theo trẻ em đến lớp.
Sau khi hoàn thành lớp học Cấp ủy chi bộ các trường chỉ đạo và cùng với
Ban giám hiệu chủ động tổ chức quán triệt các nội dung cho đội ngũ giáo viên,
nhân viên của trường; hướng dẫn viết bài thu hoạch tổng hợp nộp về Phòng
Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/10/2020.
Nhận được Thông báo này đề nghị các trường trực thuộc Phòng Giáo dục
và Đào tạo nghiêm túc thực hiện.
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