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ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

QUẬN 8 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số : 20/ KH-UBMT-BTT Quận 8, ngày 16  tháng 3 năm 2012 
 

 

KẾ HOẠCH 
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,  

tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012. 
 

- Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBMT-BTT ngày 01/3/2012 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 47-

KH/QU ngày 09/9/2011 của Quận ủy Q8 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch số 

63-KH/QU ngày 22/12/2011 của Quận ủy Q8 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2012; 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 xây dựng kế hoạch thực 

hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2012 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

 - Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh  

nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ chí 

Minh đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh trong hệ 

thống Mặt trận, trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị, KTXH – ANQP năm 2012. 

- Tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh 

gắn với các phong trào cuộc vận động; nhân rộng gương điển hình nỗ lực “làm 

theo” tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ 

nhân dân; thể hiện sự gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, khắc phục khó khăn 

thực hiện tốt phương châm hành động của toàn Đảng bộ là “Đồng tâm vượt khó, 

chung sức tiến lên”. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1/ Công tác tuyên truyền, học tập:  

- Tổ chức quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 13 của Thành ủy, 

Hướng dẫn 35 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 47 - 63-

KH/QU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

chí Minh năm 2012, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng phải thực 

hiện. 

- Tổ chức báo cáo chuyên đề và sinh hoạt tác phẩm “Đường Kách mệnh”của 

Bác gắn với nội dung tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày ra đời tác phẩm. 
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- Tuyên truyền, phổ biến các mẫu chuyện, bài viết về tư tưởng, tấm gương 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…sâu rộng trong hệ thống Mặt trận quận 

phường và các tầng lớp nhân dân. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: tuyên truyền miệng, sinh hoạt 

chuyên đề, tọa đàm, hội thi, phát thanh… 

2/ Những nội dung cụ thể vận động thực hiện chuẩn mực đạo đức lối 

sống: 

a/ Đối với CBCC trong hệ thống Mặt trận: 

- Thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức lối sống theo tư tưởng tấm gương đạo đức, 

phong cách của Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 08/QĐ-MTTW-ĐĐ của Đảng 

Đoàn Ủy ban TWMTTQVN) thể hiện trong công việc hàng ngày và trong quan hệ 

với nhân dân:  

+ Cần, kiệm, liêm, chính; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng – 

hối lộ, phòng chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công. 

+ Chí công, vô tư; tận tụy hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, có trách nhiệm 

với công việc, không gây phiền hà với nhân dân, gắn bó với nhân dân, không quan 

liêu xa dân. 

+ Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của mỗi gia đình, của bản thân trong 

sáng giản dị. Mỗi CBCC Mặt trận thực hiện bản đăng ký xây dựng chương trình 

rèn luyện và chọn cho mình một câu nói, lời dạy của Bác để phấn đấu học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. 

b/ Đối với các giới, các tầng lớp nhân dân: 

- Vận động trên tinh thần thương yêu, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, 

quan tâm đến người nghèo, cô đơn. 

- Xây dựng gia đình chuẩn mực, đạo đức. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng 

của các thành viên trong gia đình trong sáng, lành mạnh. 

3/ Gắn việc học tập với các cuộc vận động và phong trào thi đua: 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ, phong trào “3 tiết 

kiệm – 3 tương trợ” gắn với cụôc vận động Vì người nghèo, vận động tặng thẻ 

BHYT cho người nghèo; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư”. 

- Tích cực vận động thực hiện phong trào “Vì Trường sa thân yêu – Vì tuyến 

đầu Tổ quốc” và các hoạt động vì biển đảo quê hương, biên cương Tổ quốc. 

- Thực hiện có hiệu quả Chủ đề “Năm An toàn giao thông – 2012” gắn với 

thực hiện cuộc vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. 

- Vận động chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại 

đạo đức xã hội; thực hiện Chỉ thị 27 về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
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tang, lễ hội; vận động nhân dân hạn chế không để đám tang quá 48 giờ, khi đưa 

đám tang không rãi vàng mã trên đường phố. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận, phong trào Người 

tốt việt tốt. 

4/ Xây dựng, bình chọn, biểu dương gương tiêu biểu làm theo Bác: 

- Ban Thường trực Mặt trận quận phát động trong hệ thống Mặt trận xây 

dựng những tập thể và cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp các tổ chức thành viên bình chọn và tuyên dương gương tiêu biểu 

“nỗ lực” làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

- Nhân rộng các gương tiêu biểu “nỗ lực” làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1/ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8: Xây dựng kế hoạch, 

phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức tuyên truyền, học tập và triển khai học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cơ sở. 

- Phối hợp các tổ chức thành viên phát động, triển khai và vận động trong 

đoàn viên, hội viên và các giới, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

2/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường: Căn cứ tình hình tại địa phương xây 

dựng kế hoạch cụ thể phối hợp triển khai thực hiện (gửi kế hoạch về Văn phòng 

Mặt trận Quận 8 trước ngày 30/3/2012. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng (có 

mục riêng trong báo cáo của Mặt trận phường), cuối năm (tháng 11) gửi báo cáo 

Sơ kết về Mặt trận Quận 8.  

- Mặt trận Quận phường bình xét tuyên dương những tập thể và cá nhân thực 

hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

dịp Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập MTDTTNVN 18/11/2012./. 

 

Nơi nhận:                                           TM.BANTHƯỜNG TRỰC 

- BTT. UB.MTTQ TPHCM;                                    Phó Chủ tịch Thường trực 
  (Ông Phạm văn Hải-PCT) 

- Ban Tuyên huấn UB.MTTQ TPHCM; 

- Văn phòng tổng hợp UB.MTTQ TPHCM; 

- Ban VHXH UB.MTTQ TPHCM;  

  (Chi Bích Ngọc) 

- Ban Dân vận Quận ủy Q8; 

- TT.Đảng ủy-MTTQ 16 P;                                              Nguyễn Công Danh 

- Lưu VTTH.                                                             

                                                                                                               
 


