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BAN TUVEN GIAO 
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SÔ 
DEN  Ngày:Ø/6/.Q 
Chuyê'rr  

ffU'ONG DAN 
A. - A A Thirc hiçn chu'o'ng trinh bot dtro'ng nhn thirc ye Bang 

irc hin chirc nng, nhim vi cüa Ban Tuyên giáo Trung iwng, nhm di 

cp nht, b sung mt s ni dung trong giãng dy 1 1un chInh trj theo tinh 

thn Nghj quy& Di hi XIII cüa Dàng; can dr Tài 1iu bi diiong nhmn thüc v Dãng 

dâ dugc phát hành, Ban Tuyên giáo Trung ucing hu&ng dn giãng dy nhu sau: 

I. MIJC TIEU CI{[JNG TR1N}{ 

1. Miic tiêu chung 

Tto sr chuyn bin mnh me v chat luqng, hiu qua cüa cong tác bi 

duóng 1 1un chInh trj, gop phAn nâng cao phm cht chInh trj, dto due và nàng 

1irc, phong each lam vic khoa hc dáp ung yêu cu cüa sr nghip xây dimg và bão 

v T quc Vit Nam xà hi chü nghTa trong tInh hmnh mOi. 

2. Mic tiêu cu th 

Trang b cho ngu?ii h9c nhttng kin thüc co bàn, c& lOi nht v Dâng Cong 

san Vit Nam; v Cuong linh xây dirng dt ni.rOc qua các thji ks'; v Diu 1 Dàng 

Cong san Vit Nam. Ngthi hçc phãi n.m vUiig và có khà nang vn diing kMn thire, 

quan dim, dung 1& cüa Dàng vào thirc tin cong tác và trong cuc sng; xây 

d%rng dng cor vào Dáng diing d&n, tIch circ rèn luyn và phn du d tr& thành 

dãng viên Dáng Cong  san Vit Nam.. 

Cüng cO, nãng cao lông yêu nuâc; ton trçng và man thu nghiêm tue Hin 

pháp và pháp 14t; có thuc phiic vi cong dng; chü dng, tir giác và có trách 

nhim trong cOng vic; can, kim, hem, chInh; tIch c%rc tham gia bão .v vüng chc 

dc 1p dan tc và chü quyn quc gia, xây drng nithc Vit Nam dan giàu, nric 

mtnh, dan chü, cOng b.ng, van minh. 
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II. DOT TUQNG, THOT LTSQNG CUA CHTJtiNG TRINH 

1. Di tirqng 

Chucmg trInh dnh cho nguñ có nguyen vçng mun tim hiu v Ding, tçr giác 

gia nhp Dàng, ducc các cct quan, toàn th cong nhn là ngithi ru tü, duçic qu.n 

chüng tIn thim và gii thiu d t ch(rc dãng xem xét, bi duö'ng kt np Dâng. 

Di tuçing dr h9c, phài có trInh d h9c vn tir trung hçc ca sà ho.c tuang 

diiang tr& len. Di vói ngu?ii dan tc thiu s, v1ing sâu, vüng xa, biên giâi, hài 

dào... có th 4n diing cho phü hqp vOi diu kin thrc th cüa dja phucmg (cp üy 

dja phuang có h'ithng dn cii th&..). 

2. Thôi hrqng 

TT Thçrc hin ni dung Thôi hrçrng 

1 Bài 1 5 tit = 1 bui 

2 Bài2 1Otit=2buôi 

3 Bài 3 5 tit = 1 bui 

4 Bài 4 5 ti& 1 bui 

5 Bài 5 5 tit = 1 bui 

6 Trao dii, thào lun 5 tit = 1 bui 

7 Tham quan ho.c báo cáo chuyên d mài 5 ti& = 1 bui 

8 H thng, giài dáp thc m&c 5 ti& = 1 bui 

9 Vit bài thu ho.ch, tng kt 5 tit 1 buM 

TONG CQNG 50 TIET =10 BUOI (5 NGAY) 

Trong qua trInh t chirc hçc t.p, có th th chüc chuyên c1 hoc tham quan 

thirc t& tham quan bào tang, nhà truyn thng; di tIch ljch sir each mng, nhftng 
nhân t, mâi, nhCtng din hinh tiên tin trong phong trào thi dua yêu nuâc... 

Ngoài 05 bài quy djnh thng nht chung, thy theo dM tixqng, yêu cu và diu 

kin cüa dja phumTlg, cci si có th báo cáo them các chuyen d ho.c t chirc tham 

quan thrc th. 
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III. HEJONG DAN TO CHUC CHLI'C$NG TRINH 

1. Tài 1iu 

- Tài 1iu h9c tp chInh thi'rc: 05 bài trong cun "Tài 1iu bi dung Nhn 
thirc v Dâng", xut bàn näm 2022. 

- Tài liçu tham kháo cdn dcc: 

+ Cucmg lTnh xay dimg d.t nuOc trong thi k qua dO len chü nghia x hOi 

(b sung phát trin näm 2011). 

+ Diu 1 Dàng Cong  san Vit Nam. 

+ Các chuyên d hçc tp và lam theo tu tu&ng, dto due, phong each H ChI 

Minh trong giai don 2016 - 2022 do Ban Tuyên giáo Trung uang biên sotn. 

+ Chi thj 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa Ban Chp hành Trung umg 
d.y mnh hçc tp và lam theo tu tu&ng, dto due, phong each H CM Minh; Kt 
luan s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa BO ChInh trj v tip tgic thiic hin Chi thj 
s 05-CT/TW "V dy minh h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao di'rc, phong each 

H ChI Minh". 

2. llhnh thfrc, phiro'ng pháp và t chirc l&p hçc 

- Giãng viên c.n nm ehc dc dim cüa di t.rçmg hçc viên d lra eh9n 

phuang pháp giàng dy phü hçip vâi di tuçing ci,i th. Chçn mOt  s  nOi  dung trong 

tài lieu d di sâu phân tIch, lam rô, k& hçip giãng bài vói t chrc thào 1un, trao di 

kinh nghim gilta cac h9c viên cho phi'i hqp và thi& thcrc; có th lira chçn mOt so 
phn d hçc viên tir hçc, tr nghiên ciru, không nht thit phái giàng dty tht cà eac 

nOi dung trong bài. 

- T chuc h9c tp theo 1p;  tip trung len lap nghe giàng, thào 1un, giái dáp 

thc m&c; vit bàn thu hoach, dánh giá k& qua qua bàn thu hotch. Trong qua trInh 

giàng bài, kt hçip giâng giài vai trao di, di tho.i gifta giàng viên vOl hc vien, 
gifa hçc viên vOl h9c viên. T chuc tham quan, nghe báo cáo kinh nghim thirc t 

cüng duçic coi là nOi  dung h9c tp chInh thuc, có lien h, thu hoch. 

* Trong tInh hInh djch bnh phuc tp và các truàng hçp bt khà kháng khác, 
theo diu kin thc t timg dja phuang, vüng, min, vn ding linh hot t chüc l&p 
h9c theo hInh thüc tp trung và không tp trung; chu trçng di mai phucing pháp 
giàng day, k& hçp hçc tr1ic tuyn vOl trçrc tip, vra dam bâo dixçic yêu cu h9c tp 
1 1un chInh trj vira dam bão yêu cu phông chng djch bnh, phü hçip vOl yêu 

cu, diu kin và tInh hinh mói d.t ra. 
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3. T chfrc thirc hin 

- Chucing trInh bi duO'ng nhn th'Crc v Dâng thrgc thirc hin thng nht 
trong Ca nuóc theo hu&ng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung i.wng. 

- Ban Tuyên giáo các tinh u, thành ui', dãng üy trc thuc Trung umg có 
huóng dn thirc hin chucing trinh sat vâi tInh hInh dja phuoiig, cor sâ; th chCrc tp 
hun, bi diiöng cho di ngfi giáng viên cüa các Trung tam chInh trj cp huyn. 

Vic m lap do cp u trirc tip clii dao.  Ban Tuyên giáo qun, huyn Ciy,... 
chü trI, phi hçTp vâi Ban T chirc, Van phông c.p u cüng cp và Trung tam chInh 
trj cp huyn xây dixng k hoach, t chirc m& 1&p. Sau mi iap bce, Trung tam 
chInh trj cp huyn cüng vói Ban Tuyên giáo qi4n, huyn üy,... và Ban T chirc, 
Van phèng cp u cüng cp dánh giá k& qua, rut kinh nghim, báo cáo cp u 
qun, huyn,... và Ban Tuyên giáo tinh i:iy, thành u, dàng iXy trrc thuc Trung 
uorng. Ban Tuyên giáo qun, huyn u phi hçrp vci Ban T chüc cüng cp tip tiic 

theo dôi, näm bat cht luqng, hiu qua cüa ngi hçc sau khi hc xong chucing trInh 

bi duong. 

Vic cp giy chtmg nhn cho hçc viên ducic thirc hin theo quy djnh hin hãnh. 

Nci nhân: 
- D/c Trixing Ban (dê b/c), 
- Lnh do Ban (dê b/c), 
- Các tinh üy, thãnh üy, dâng Uy trirc thuOc Trung uong, 
- Ban Tuyên giáo tinh, thành uS', dãng i'iy trrc 
thuOc Trung uang, 
- Trung tam chmnh tri Dãng Uy khoi các ca quan Trung ixon 
và Dang ñy khôi doanh nghip Trung uang, 
- Các Vi, dan vj trong Ban, 
- Vi LLCT (08 ban), 
- LirullC. 



kh 
(Kern theo Huthi 

.GSAN v,, 

g1 4 bà 
G NQI DUNG CAN CHU ' 

ng chtroiig trInh bM dirrmg nhn thfrc ye Bang 
GTW, ngàyACtháng nm 2022 cüa Ban Tuyên giáo Trung rnng) 

I. NIT JNG YEU CAU c 

Bài giãng Yen cu cn dit 

Bài 1: Khái quát lch si:r Dãng Cong san 
Vit Nam 

- Hiu bi& và n&n duqc nhüng mc son v qua trInh ra diii Dãng Cong  san Vit Narn 

là Buâc ngo.t quyt djnh cüa cách mng Vit Narn. 

- Hiu bit và nm di.rçic nhffiig thàiih tru cüa cách mng Vit Nam dithi sir 1nh dao 
eüa Dang. 

- Hiu bi& nhüng truyn thong ye yang cüa Dãng Cong san Via Nam. 

Bài 2: Cuang lTnh xây drng dt nuâc 
trong thii kr qua d len chü nghia xã hi 

- Hiu bitt v m& thii gian và diu kin xà hi Vit Nam d Dãng Cong san Via Nam 
ban hanh các cucmg ffnh tir ngày thành l.p dn nay. 

- p ' p ,. . .A '. , 

- Narn vung duqc qua trmh cach rnng va nhixng bai hçc kinh nghiçm cho sir ra dcn cua 
Cucmg lTnh (b sung, phát trin 11am 2011). 

- Hiu duçic nhitng ni dung cuban v: thôi kr qua d len chñ nghia xã hi ô nuâc ta; 
nhüng djnh hu&ng lón v phát trin kinh t, v5n hóa, xã hOi,  qu& phèng, an ninh, di 

ngoi; và v h thng chmnh trj và vai trô lânh do cüa Dãng nêu trong Cuong lTnh (b 
sung, phát trin 11am 2011). 

Bài 3: Ni dung co ban cüa Diu 1 Dãng 

Cong san  Via Narn 

Hiu bit khái quát v Diu l Dâng; cu trCic cüa Diu l Dâng; và ma s ni dung co 
ban cüa Di&u l Dãng. 

Bài 4: H9c t.p và lam theo tix tithng, do 
ctirc, phong cách H CM Mmli 

- Hiu ducic nghia, tm quan trçng cüa vic h9c tp và lam theo tu ttthng, dao di'rc, 

phong cách H CM Minh. 

- Nhn thüc duqc nhftng ni dung chü yu, co bn cüa tu tu&ng, dao (1lrc, phong each 
H CM Minh. 

Nfl 
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,. ., Bai giang A Yeu cau can dit 

- Nâng cao nhn thirc và chü ctng nêu nhüng giâi pháp cty mnh hçc tp và lam theo 
tu tung, do dirc, phong cách H CM Minh. 

Bài 5: Phn du tth thành 
Dãng Cong san Vit Nam 

ãng viên - Nm diiçic nhftng diu kin 4 mt ngi.thi dxgc xét k& nap  vào Dàng Cong  san Viêt 

Nam. 

- Dua ra duqc nhctng giãi pháp eo ban cho ban than nhm phn du tr thành dãng vien 

cüa Dang Cong san Vit Nam. 

- Nm b.t dixçic mic tiêu, nghTa và nhim vi cüa vic mi doàn viên thanh niên phn 

u tth thành dàng viên Dãng Cong  san Vit Nam. 

Chuyên dt# 4 ch9n - TInh hInh và nhim vi cüa dja phuang, cci sâ. 

- TInh hmnh thii sv, 
nhng chü truong, chinh sách m&i... 

- Báo cáo qua trInh phn d.0 trô thành dãng viên cüa nguii m&i dtrçic kt nap  vào 

Dãng. 

II. RUONG DAN SO4N GIANG 

du trüc bài giãng Ni dung 

I. Dáng Cong  san Vit Nam 
ra däi - Bixâc ngot quyêt 

djnh cüa cách mng Vit 
Nam 

1. TInh bIrth xä hi Vit Nam trixic kbi 
Dãng Cong  san Vit Nam ra d?yi 

2. Phong trào du tranh cüa nhãn dan ta 

Nêu d1xcYc nhttng net chmnh v& tmnh hinh chInh trj, kinh tê, 
vn hóa - xãhôi ViétNamtrnm 1858 dn truóc khi thãnh 

l.p Dãng. 

Nêu diçic mt s phong trào tiêu biu cüa nhan dan Yit 
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Cu trIic bài giãng Ni dung 

truâc khi Dàng ra d?yi Nam dimg len chng Thirc dan Pháp tnrOc khi thânh lap 

Dãng. 

3. Lânh ti Nguyn Ai Quc tim ththng 
c1ru nuécc 

Khái quát nhftng mc th?ii gian co bàn dánh du tim dzng 

cfru nixâc cüa Nguyn Ai Quc. 

4. Sr ra d&i cüa Dàng Cong san Vit Nam Nêu di.rcic tInh hInh Mt nuâc tnróc Hi nghj hçrp nhât các t 
chüc Dãng; nêu duçic Chánh cucing v&n t.t, Sách luçic v.n 

t.t di.rqc thông qua trong Hi nghj thành 1p Dáng. 

TI. Thành tiru cUa cách 

mng Vit Nam duói sr 

länh dao  cüa Bang 

1. Dãng lânh d.o và t chirc các cuc Mu 
tranh each mng, khâi ngliTa giành chInh 
quyn trong Cách m.ng Tháng Tam nàm 

1945 

Giâi thiu duçic 3 cao trào cüa cách mng tháng Tam (1930 

- 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945) 

2. Bang lãnh d.o nhân dan Mu tranh bào 
v chmnh quyn cách mng và tin hành 

thng lçii cuc kháng chin chng th1rc 
dan Pháp và d quc M5 xâm luqc, thng 

nhât dat n'irâc (1945 - 1975) 

- Giói thiu ducic nh&ng ni dung c& lôi v sir Bang 1h 
do cuc Mu tranh bào v chInh quyn cách mng giai 

don (1945 - 1946). 

- Giâi thiu ducic nhftng ni dung c& loi v sir Dãng lãnh 
d.o cuc kháng chin toàn qu& chng thiic dan Pháp xãm 

liicic giai don (1946 - 1954). 

- Gi&i thiu duc nhfing ni dung c& lôi v si Bang länh 

do nhãn dan tin hãnh dng thi hai nbim vi chin lucic: 

cách m.ng giâi phóng Min Nam, thMg nht Mt nuóc và 
xay dmg chü nghia xã hi & min B.c giai don (1954 - 

1975). 
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Cu triic bài giàng Ni dung 

3. Dàng 1nh do sr nghip xây dirng chü 

nghia xã hi và bào v T qu&, thirc hin 
cong cuc di mói (tü nm 1975 dn nay) 

Gici thiu ducic nhüng net ca bàn cüa Di hi di bik toàn 
quc ln th(r VI— XIII, d.c bit là Cuang lTnh xây dirng ctt 

nithc (b sung, phát trin 2011). 

III. NhUng truyn tMng ye 

yang cUa Dãng Cong san 

Vit Nam 

Phãn tIch &rqc 4 giá trj truyn théng cña Dàng Cong san 

Vit Nam. 

A. Cucrng lTnh cüa Dãng 

qua các thèi kr 

I. Cixong linh 1. Cirang linh là gI Nêu và phân tIch khái nim Cucing lTnh. 

2. TInh ch.t cüa cuong lTnh Néu duqc tmnh ch.t cUa ciiang linh: là mt bàn tuyên ngôn, 
là van bàn "pháp li" cao nht cüa dãng, là van bàn có tInh 

chin lugc lâu dài, là cci s& cüa Cong tác xây dirng và phát 

triên dáng. 

II. Cucing lTnh cüa Dàng 
, '. ' qua cac thoi ky 

1. Cucing lTnh chInh frj d.0 tiên cüa Bang Gi&i thiu duçic nhtng ni dung chInh trong bàn Crcmg 
- •A lmh dau tien cua Bang. 

2. Lun clxang chánh trj cüa Bang Cong 

san Bong Duang tháng 10/1930) 

Giâi thiu &rçic nhCng ni dung chmnh trong bàn Lun 
ctrang chánh trj (tháng 10/1930). 

3. Chinh crcmg Bang lao dng Vit Nam 

(thàng 2/1951) 

Giii thiu dxcic nhftng ni dung chirih trong bàn Chánh 

cumg (tháng 2/1951). 

4. Cucmg lTnh xây dirng d.t nithc trong Giài thiu ducic nhftng ni dung chInh trong bàn Ci.wng 
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• • Cau truc bai giang Nçn dung 

thai kr qua d len chü nghia xà hi 

(Cucmg linh nm 1991) 

linh 1991. 

5. Cuang linh xây dmg d.t nuâc trong 

thii kr qua d len chü nghia xã hi (b 

sung, phát trin nàm 2011) 

Giâi thiu ducic nhttng ni dung chInh trong bàn Cumig 

lThh b sung, phát trin 2011. 

B. Ni dung cci bàn cüa 

Ci.rcng lTnh (b sung, phát 

trin näm 2011) 

I. Qua trInh cách mng và 
nhtngbàih9ckinhnghim 

1. Nhüng thkg 1çi vi di Nu duçic nhffiig thng lcii sau 20 näm thrc hin Cumg 

linh 1991. 

2. Nhng bài hpc kinh nghim Phân tIch &rçic 5 bài hçc kinh nghim cüa 20 nàm thirc 

hinCuang1Tnh 1991. 

II. Qua d len chü nghia xä 

hi & nu&c ta 

1. Bi cânh quc t Nêu dixçic nh€tng d.c dim ni bt cCia tmnh bIrth th giâi và 

khu wc; tInh hmnh các nithc XHCN, phong trào cong sn 

và cnh tà; tInh hnh TBCN và các nu&c phát trin. 

2. D.c trung cüa xã hi xã hi chünghia 

ma nhãn dan ta xây dirng 

Phãn tich 8 dc trung v xã hi XHCN duqc nêu trong 

Cixong linh b sung, phát trin 2011. 

3. Miic tiêu và phrrong hu&ng Nêu m1rc tiêu và phucmg hixó'ng trong Cixong lTnh b sung, 

phát trin 2011, dc bit là miic tiêu, phuang hi.r&ng phát 

trin dt nithc trong Vn kin Di.i hi XIII cüa Dãng. 

III. Nhffiig dnh hiióng 1&n 

v phát trin kinh t, vn 

1. Dnh htr&ng phát trin kinh t Nêu 4ixçc nhftng djnh hix&ng phát trin quan h san xut, 

1rc krqng san xut theo tinh thn Dai  hi XIII. 
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Cu trñc bài giãng Ni dung 

hóa, xãhi, qu& phông, an 
ninh, dôi ngo.i 

2. Djnh huâng phát trin v 1inh virc van 

hóa, xâ hi 

Nêu ctugc nhüng djnh hithng phát lrin van hóa, xây dung 
con ngithi, phát trin giáo diic và dào tao, phát trin khoa 
hQc và cong ngh, cong tác bào v môi truè'ng, chinh sách 

xã hi, xây dirng các giai tng trong xã hi, chInh sách dan 
tc, ton giáo theo tinh thn Nghj quyt Dti hi XIII cüa 

Dàng. 

3. Djnh hu&ng phát trin quc phông, an 

ninh 

GiOi thiu miic tiêu, nhim vi cüa quc phông, an ninh và 
diiông lôi xây dçrng nn quc phông, an ninh theo tinh th.n 

Nghi. quyt Dai  hi XIII ca Dãng. 

4. Djrih huOng cong tác di ngoi Nêu dugc nhttng djnh huàng trong cong tác d& ngoi theo 
tinh thn Ngh quyt Di hi XIII cüa Dãng. 

IV. H thng chinh trj và 

vai trO länh d.o cüa Dãng 

1. Dãng Cong sãii Vit Nam Nêu duqc djnh nghia v Dãng Cong san Vit Nam. Tir do 
phãn tIch nhftng ni dung trong phirnng thüc länh d.o cüa 

Dãng.. 

2. Nhà rnräc Cong hôa xã hi chü nghia 

Vit Nam 

Nêu rö nhüng d.c dim v Nhà nuóc pháp quyn XHCN a 
Vit Nam. 

3. Mt trn T quéc và các doàn th nhan 

dan 

Giâi thiu vai trO cüa M.t trn T qu& Vit Nam và các 

doãn th nhãn dan trong cong cuc xay drng dt nuâc. 

- - £1 1r 

I. Giâi thiu khái quát v 

Diu l Dãng 

1. Di&u l Dãng là gI? Giâi thiu di.rqc mic dIch cüa Diu 1 Dãng, phixong thirc 

ban hành Diu 1 Dãng. 

2. Dc diem cüa Diêu 1 Dáng Nêu nhftng d.c dim cüa Diu 1 Dâng theo Quy djnh s 



Cu trüc bài giãng Ni dung 
24-QD/TW, ngày 30/7/2021 v thi hành Diu 1 Dàng. 

II. Cu trüc cüa Diu 1 
Dang 

1. Phn ma du Gk9i thiu cu trüc cUa Diu 1 Dãng 

2. Các chucxng cüa Diu 1 Dãng Giói thiu ten chucmg, nQi dung chmnh cUa chucTng trong 

Diêu 1 Dãng. 

III. Mt s nOi  dung co bàn 

cña Diu 1 Dãng 

1. Bàn chit giai cp cong nhàn cüa Dàng Giói thiu bàn cht cüa giai c.p cong nhân duçc quy djnh 

trong Diêu 1 Dãng. 

2. Nhim vii và quyn cüa dàng viên Gi&i thiu nhim vi và quyn cüa dàng viên dixçic quy dnh 

trong Diu 1 Bang. 

3. Nguyen tc t chCrc và sinh hot cüa 

Bang 

Gi&i thiu nguyen tc t chüc và sinh hot cüa Bang duqc 
quy djnh trong Diu 1 Bang. 

4. H thng t chirc cUa Bang Giói thiu h thong t chirc cUa Bang ducic quy dlnh  trong 

Diêu 1 Bang. 

5. Khen thu&ng và k 1ut trong Bang Giai thiu khen thithng, k 1ut &rçlc quy djnh trong Diu 

1 Bang. 

I. Si,r cn thit phãi h9c tp 
và lam theo tu tuông, dao 
d(rc, phong cách H ChI 
Mirth 

1. Hçc tp và lam theo tir ttthng, d.o dirc, 
phong cách H Clii Minh là chü tnrcing 
lan cüa Dãng duqe tin hành lien tiic 
nhât quán 

- Giói thiu duçic qua trinh hInh thành tir ti.râng H CM 
Minh vâi các giai do.n phát trin cüa cách mng Vit Nam. 

- Nu ctugc ni dung Dti hi Bang ln thu VII (nm 1991) 
1n du tiên Bang ta khng djnh tu tithng H CM Minh cing 
vth chü nghia Mac - Lenin là nn tang tu tLrang cña Bang. 

- Nêu duçic ni dung H)i ngh TW 12 khóa IX vâi chü truclng 
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h9c t.p và lam theo tm guccng do dirc H CM Minh. 

- GiOi thiu các nghj quyt, chi thj cüa B ChInh trj, BCH 
TW: CM thi 06-CT/TW, ngày 7/11/2006; 03-CT/TW, ngày 

14/5/2011; 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; Kt lun 01- 

KL/TW ngày 18/5/2021. 

2. H9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  drc, 
phong cáchH CM Minh và vn d chng 
suy thoái ye tu turng chmnh trj, dao di'rc, 
lôi song trong Dãng và xä hôi; thng c'thng 
xây drng Dãng trong s.ch, rctng manh 

- Giói thiu duqc nghTa cüa vic h9c t.p và lam theo Bác. 

- Nêu nhUng dnh giá v thành tru và thách thüc sau 35 
nm di mâi dt nithc. 

- Nêu nhttng nhn djnh cüa Nghj quyêt TW 4 khóa XII và 
cüa Du hi XIII ye tInh xây drng Dãng trong thii kSr mài. 

- Giói thiu dircic nguyen nhãn chü quan, khách quan v 
tmnh trng suy thoái tu tu&ng, dao  dcrc, 1i sng cüa mt b 
phn cn b, dãng viên. 

II. Nhftng ni dung chü yu 
cüa tu tu&ng, dao di'rc, 
phong each H CM 

1. Ni dung cci bãn và giá trj cüa tu tu&ng 
H CM Minh  

Giâi thiu dixgc khái nim, ni dung cci bãn, giá trj cüa tu 
tu&ng H ChI Minh. 

2. Nhng ni dung c& löi cüa dao  düc H 

CM Minh 

Phãn tIch nhtng quan dim cüa H CM Minh ye vj tn cüa 
dao düc trong d&i sng xã hi vâ cüa mi nguôi, v nhftng 
phm chat dao  due cci ban cüa nguèi each mng, v nhCtng 
nguyen t.c xây dirng và thrc hành dao  dirc 

3. Nhftng ni dung chi yu cüa phong 

cách H CM Mirth 

Ph tich mt s ni dung chü yu trong phong cách H 
CM Minh: phong each tt.r duy; lam vic có k hoach; lãnh 
dao dan chü, tr9ng dan, sat dan; nói di dôi vâi lam; din 

dat; 1rng xü; din dat. 
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III. Dy m?nh  hQc tp và 
lam theo tir tir&ng, dao  drc, 
phong cách H CM Minh 

1. Thc hin trung vói nuâc, hthu vâi 
dan; mi can b, dàng viên phãi trung 
thânh vô hn vth mlic tiêu, 1 tithng cüa 
Dâng, cüa dan tc, tham gia tIch circ vao 
vic dy mnh toan din cong cuc di 
miii, vi miic tiêu dan giàu, ni.róc mnh, 
dan chU, cong bng, vn minh 

Gi&i thiu và phãn tIch 6 ni dung chü yu (trang 173 - 174) 

2. Thrc hin "cn, kim, hem, chinh, chI 
cong vô lit", nêu cao phna giá con ngir?i 
Vit Nam trong thiM k' mói 

Gi&i thiu và phan tIch 5 ni dung chü yu (trang 175 - 176) 

3. Nâng cao thirc dan chü và k)' luat,  
gn bó vói nhãn dan, vi nhãn dan phiic vii 

Gi&i thiu và phân tIch 3 ni dung chü yu (trang 176) 

4. Náng cao trách nhim và tinh tiên 
phong gizcing mu 

Giói thiu và phan tIch nhUng ni dung trong Quy dnh 
102-QD/TW, ngày 07/6/20 12; 55-QD/TW, ngày 
19/12/2016; 08-Qdi/TW, ngày 25/10/2018. 

5. Phát buy chU nghTa yêu ni.róc gn chat 
v&i chü nghia quc t trong sang, doàn 
kt, hitu ngh gifta các dan tc, chü dng, 
tich c11c hi nhp quc t 

Giài thiu và phân tIch 4 ni dung chü yu (trang 178 - 179) 

I. Diu kin d dirçic xét kt 
n.p vào Dãng 

1. Cong d Vit Nam tr 18 tui trâ len Giói thiu nhfng quy djnh hithng dn v tui khi k& np 
Dãng. (Diu 1 Dâng, Quy djnh 24-QD/TW, ngày 
3 0/7/202 1) 
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2. Thüa nh.n và tr nguyen: thrc hin 
Cung linh chInh trj, Diu 1 Dàng, tiêu 
chu..n và nhim vi cüa dãng viên, ho.t 
dng trong t chCrc cd s& dãng 

Nêu và phãn tIch 04 ni dung: 
thüa nhn và tir nguyen thic hin Ctwng lTnh chinh trj ci1a 
Dâng; thüa nhn và thirc hin Diu 1 Dàng; thira nhn và 
tir nguyen phn d.0 theo tiêu chu.n và nhim vi1 cüa clang 
viên; t1r nguyen hot dng trong mt t chrc cci si Dãng. 

3. Qua thc tin chfrng to là nguii uu tü, 
duçic nhân dan tIn nhim 

Gici thiu các tiêu chun d kt np vào Dãng theo Diu lê 
Dãng quy djnh. D.c bit, là quy djnh v hcc van cüa ngithi 

vào Dãng. 

II. Ni dung phn d.0 trâ 
thành dãngviên cüa Dàng 
Cong san Vict  Nam 

1. Xác dnh dng cci vào Dãng dung dn Nêu và phàn tIch dng ci dInig dn khi vào Dãng. 

2. Rèn luyn bàn linh chInh trj, phm chat 

(lao  düc cách mng 

Nêu và phân tIch nMng ni dung rèn luyn bàn linh chInh 
trj cüa ngrôi clang viên Dàng Cong  san Vit Nam. 

3. Nãng cao näng hrc, hoàn thành t& 
nhim vi &rçlc giao 

Nêu và phàn tIch miic tiêu nãng cao näng lc, hoàn thành 
t& nhim vi cüa ngithi vào Dãng. 

4. G&i ho vâi tp th& vâi than dan, tich 
c1rc tham gia ho.t dng (bàn th, cong tác 
xä hi  

Nêu và phân tIch 4 ni dung: g.n bó v&i t.p th& vói nhãn 
dan; tIch circ tham gia hoat dng tp th và cong tác xâ hii. 

5. TIch circ tham gia xây drng clang a c Nêu và phàn tIch duçic 6 ni dung tIch ciic tham gia xay 
drng dàng a ca sa trang 200 - 201). si 

III. Doàn viên thanh ni.ên 
ph.n du trâ thành (lang 
viên Dãng Cong san Vit 
Nam 

Giâi thiu duqc 6 ni dung vào Dàng di vâi (bàn viên 
thanh niên (trang 203 - 205). 
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