
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

   Số 25-KH/TCT 

                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                
Bình Thuận, ngày  01 tháng 4 năm 2020 

                                              

KẾ HOẠCH 
tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 

----- 

 Nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020), Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo khoa học với chủ 

đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Giá trị lịch sử và ý nghĩa 

thời đại”, nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

          Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

          Thông qua hội thảo góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào của 

dân tộc ta về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận 

dụng, phát triển sáng tạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới 

đất nước. 

          Hội thảo tổ chức trang trọng, thiết thực, chất lượng và đạt hiệu quả. 

II. Định hướng nội dung  

Để hội thảo đạt chất lượng, bài báo cáo khoa học tập trung vào những vấn đề 

như sau: 

1. Khẳng định giá trị to lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trọng tâm là vấn đề 

đại đoàn kết dân tộc. 

2. Phân tích, làm rõ quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới. 

3. Bài học về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

4. Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn 

dân tộc gắn với việc thực hiện Chuyên đề 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” phù hợp với vị trí của mỗi đồng chí 

trong cơ quan, đơn vị. 

III. Thành phần tham dự và viết bài hội thảo 

1. Thành phần tham dự 

- Đại diện Ban Giám đốc và các đồng chí có bài tham gia Hội thảo của Bảo 

tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. 
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- Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa và viên chức Trường Chính trị 

tỉnh Bình Thuận. 

2. Thành phần viết bài hội thảo 

- Mời Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. 

- Công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

IV. Cách thức tổ chức hội thảo 

1. Chủ trì hội thảo: Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

2. Thư ký hội thảo: Trưởng Phòng QLĐT và NCKH. 

3. Thực hiện hội thảo:  

- Chủ trì lựa chọn 07 bài báo cáo khoa học trình bày tại hội thảo. 

- Tiến hành thảo luận. 

- Kết luận buổi hội thảo. 

4. Địa điểm tổ chức hội thảo: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. 

5. Thời gian tổ chức hội thảo: 01 buổi (08h00’ ngày 15/5/2020). 

V. Quy định chung về viết bài hội thảo 

1. Bài viết là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, nội dung bài viết 

phải phù hợp với chủ đề của hội thảo, giải quyết được vấn đề của chính tác giả đặt 

ra, đảm bảo tính lý luận, thực tiễn. 

2. Văn phong trong sáng, mạch lạc, dễ hiểu, độc lập về cách hành văn. 

3. Trình bày bằng máy vi tính, từ 03 - 04 trang A4, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5 line. 

4. Nhận bài tham gia hội thảo đến hết ngày 08/5/2020. 

5. Bài hội thảo gửi về địa chỉ: havtt@tct.binhthuan.gov.vn 

* Khẩu hiệu trang trí: 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC  

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI 

 

                        Bình Thuận, ngày 15/5/2020 

VI. Kinh phí hội thảo    

- Bài báo cáo khoa học trình bày tại hội thảo: 270.000đ/bài.              

- Bài báo cáo khoa học không trình bày tại hội thảo: 150.000đ/bài.                 

- Người chủ trì:      200.000đ/người.            

- Thư ký:         70.000đ/người. 

- Pho to, đóng tập tài liệu: Chi theo thực tế.      

- Nước uống hội thảo: Chi theo thực tế.        

- Thuê hội trường, trang trí khẩu hiệu: Chi theo thực tế.      

mailto:havtt@tct.binhthuan.gov.vn
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VII. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng QLĐT và NCKH tham mưu xây dựng kế hoạch, mời Bảo tàng Hồ 

Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận viết bài tham gia hội thảo; Chuẩn bị các khâu 

của quy trình tổ chức hội thảo, pho to và đóng tập tài liệu. 

2. Phòng TC, HC, TT, TL liên hệ hội trường, trang trí khẩu hiệu, chụp ảnh 

và chuẩn bị nước uống. 

3. Sau hội thảo 05 ngày, đề nghị tác giả hoàn chỉnh nội dung bài báo cáo 

khoa học và gửi về Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Trường Chính 

trị tỉnh để đóng kỷ yếu. 

4. Đề nghị trưởng các phòng, khoa triển khai kế hoạch đến viên chức của 

trường để thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu, 

- Bảo tàng HCM-CNBT, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Hà. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Minh Hoài 
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