
Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thực hiện tốt việc học tập 
và làm theo Bác 

-*- 

Là một trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên 

dương, khen thưởng là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. Trong những 

năm qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp với Ban 

Giám hiệu Trường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các nhiệm 

vụ, chỉ tiêu do Tỉnh giao. Triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả.  

Hàng năm, Đảng ủy Trường luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng cho các chi 

bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể triển khai việc học tập chuyên đề theo từng 

năm đến đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Theo đó, các chi bộ đã thực hiện 

có hiệu quả việc học tập chuyên đề thông qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận, mỗi 

chi bộ đã phát huy được cách làm sáng tạo trong triển khai việc học tập và làm 

theo Bác. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị trực thuộc tổ 

chức triển khai, vận dụng mỗi chuyên đề, chủ đề học tập phù hợp. Đoàn Trường đã 

phối hợp với Ban Tuyên huấn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai chuyên mục 

radio “Lời Bác dạy” trên trang mạng xã hội Facebook; triển khai cho 100% cán bộ 

Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện “Cuộc vận động xây dựng 

giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” gắn với nội dung “Tuổi trẻ Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; tổ chức chiến dịch “Hè tình nguyện theo chân Bác – Năm 

2019”. Thông qua các hoạt động đã giúp công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị 

tư tưởng đã giúp cho đoàn viên, hội viên nhận thức sâu kỹ hơn việc học tập và làm 

theo Bác theo từng chuyên đề năm. 

Đồng thời, hàng năm Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường đều có kế hoạch 

phát động phong trào thi đua thực hiện  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh từ 20/5 năm nay đến 19/5 năm sau. Đồng thời tổ chức 

bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong học tập và làm theo nhân dịp 19/5 hàng năm (năm 2018 khen thưởng 04 tập 

thể và 05 cá nhân, năm 2019 khen thưởng 03 tập thể và 11 cá nhân). 

Đảng ủy Trường luôn phối hợp cùng lãnh đạo Trường trong triển khai thực 

hiện việc “làm theo” một cách thiết thực. Là một cơ sở đào tạo theo mô hình cộng 

đồng, Trường luôn hướng về xã hội với những việc làm giàu ý nghĩa, tổ chức giúp 

đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em hoàn thành khóa 

học, hạn chế thấp nhất số lượng học sinh, sinh viên bỏ học giữa chừng với các hình 

thức như: Thực hiện công tác tư vấn đào tạo tâm lý và sức khỏe thường xuyên cho 

các học sinh, sinh viên có tư tưởng chán học; huy động đóng góp của các nhà tài 

trợ, các chi bộ nuôi heo đất để gây quỹ tặng học bổng; duy trì quỹ học bổng 
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“Nguyễn Phan Hưng - Tiếp sức đến trường” giúp các học sinh, sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn… Đặc biệt là sáng kiến cùng sự quyết tâm và kết quả thực hiện 

phong trào quyên góp trong toàn đảng viên, viên chức để xây dựng Nhà nhân ái 

cho học sinh, sinh viên nghèo. Cho đến nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã xây 

tặng 07 Nhà nhân ái cho 07 gia đình học sinh, sinh viên nghèo. Những hoạt động 

này phần nào chung tay cùng thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

“làm cho đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

      Triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch 

vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm; Trường được UBND tỉnh 

tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc về tổ chức triển khai thực hiện phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại 

địa phương, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua 5 của 

tỉnh năm 2019. Năm 2019, Trường có 01 tập thể và 01 cá nhân được Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối khen thưởng và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 

2020./. 

 


