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 Quận 1, ngày       tháng 7 năm 2019 

TIÊU CHÍ 
đánh giá bài thu hoạch viết tay lớp bồi dưỡng chính trị hè 

cán bộ quản lý ngành giáo dục năm 2019 

__________ 

1. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế biển 

Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế biển và 

bảo vệ vùng biển Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.   

Đánh giá thuận lợi và khó khăn (4 điểm); đề xuất giải pháp (5 điểm), trình 

bày (1 điểm). 

2. Trong các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 

hiện nay, thầy/cô quan tâm đến vấn đề nào nhất? Vì sao? Hiện nay chúng ta đang 

thực hiện vấn đề đó như thế nào? Đề xuất giải pháp để lĩnh vực thầy/cô quan tâm 

trở nên tốt hơn. 

Nêu nội dung quan tâm (3 điểm); liên hệ thực tiễn (2 điểm); đề xuất giải 

pháp (4 điểm); trình bày (1 điểm). 

3. Nhận định về công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng hiện nay. Đề 

xuất giải pháp để đưa việc giáo dục lịch sử Đảng vào giảng dạy lịch sử dân tộc, 

giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

 Nhận định tình hình (5 điểm); đề xuất giải pháp (4 điểm), trình bày (1 

điểm). 

4. Đánh giá thực trạng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn 

hiện nay. Nêu một số giải pháp thiết thực để cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện 

có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương. 

Đánh giá thực trạng (5 điểm), đề xuất giải pháp thực hiện (4 điểm), trình bày 

(1 điểm). 

5. Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng 

Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” đối với ngành giáo dục Quận 1 nói chung và đơn vị của 

mình nói riêng. Liên hệ thực tế đối với bản thân. 

Nêu được nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 (3 điểm); đề xuất giải pháp (4 điểm); liên 

hệ thực tế đối với bản thân (2 điểm); trình bày (1 điểm).  


