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I. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết công tác tháng 12/2020 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức và đơn vị trong Trường cơ bản đã hoàn 

thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết công tác tháng 12 năm 2020. Đặc biệt, đã hoàn thành 

công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, 

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng 

nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo, lễ công bố và trao Quyết định công nhận 

Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức chào mừng kỷ niệm 

31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

và 20 năm thành lập Hội Cưu chiến binh HUMG. Đã tổ chức thành công Hội thảo nâng cao 

chất lượng Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc chưa thực hiện được theo kế hoạch, như: chưa 

hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng 

trường; chưa hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế; chưa ban hành Quy 

chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ.  

II. Trọng tâm công tác tháng 1/2021 

1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 

1.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông và dân vận 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 tới toàn thể cán bộ và sinh viên; thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị và Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Thành ủy (Khóa XV) về thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI); tuyên truyền kết quả kỳ 

họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; tổ chức các hoạt động mừng xuân Tân Sửu và kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), mít tinh, tuyên 

truyền kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam 

(09/01/1950-09/01/2021).  

1.2. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Thực hiện công tác đảng vụ; xét kết nạp cho 14 quần chúng ưu tú và chuyển đảng chính 

thức cho 04 đảng viên dự bị.  

- Ban hành nghị quyết của Đảng ủy về “Các giải pháp đảm bảo đời sống cho cán bộ 

viên chức và người lao động; tăng cường công tác tuyển sinh và xây dựng chương trình đào 

tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”. 
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1.3. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát 

- Giám sát thường xuyên các tổ chức đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy. Giám sát chi bộ Cơ sở vật chất - Kế hoạch tài chính và Bí thư chi bộ; Đảng 

ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chuẩn bị kiểm tra các tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. 

1.4. Lãnh đạo Hội đồng trường và các tổ chức chính trị - xã hội 

a) Lãnh đạo Hội đồng trường: 

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường 

(trong 01/2021), Quy chế dân chủ, Quy chế tài chính và các quy định liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của Hộzi đồng trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học (trong quý I/2021).  

- Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. 

- Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 (trong quý I/2021). 

b) Lãnh đạo Công đoàn Trường: 

- Sửa đổi, bổ sung Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; tổ chức sơ kết công 

tác công đoàn học kỳ I năm học 2020-2021; triển khai chương trình tặng quà học sinh, giáo 

viên vùng khó khăn kết hợp tuyên truyền tuyển sinh. 

c) Lãnh đạo Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường: 

- Chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2020-2023; triển khai cuộc thi “Tài 

năng sinh viên HUMG lần thứ nhất - HUMG’s Talent 2020”, Gala chung kết HUMG’s Talent 

2020; tổ chức Giải bóng đá Tân sinh viên K65 và Giải bóng đá nữ sinh viên HUMG năm 2020. 

- Mit tinh kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Hội sinh viên Việt Nam, tuyên dương 

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng 2020”, vinh danh “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2020. 

d) Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội khác: 

Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo quy định của pháp luật, quy định của các 

tổ chức trên tinh thần đoàn kết và đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường. 

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

2.1. Lãnh đạo công tác Tổ chức - Cán bộ 

- Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể hóa trách nhiệm của CBVC trong chấp hành nghiêm 

túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử trong thực thi công vụ và phục vụ người học. 

- Tạo điều kiện cho CBVC học tập, nghiên cứu thêm ngành/ lĩnh vực mới phù hợp với 

định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường và của Khoa, ưu tiên đối với CBVC ở các 

khoa/ngành hiện khó khăn trong công tác tuyển sinh. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Tin học 

văn phòng cho nhân viên hành chính đợt 2, thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis cho cán bộ, viên 

chức. 
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- Ban hành dự thảo Quy định tuyển dụng viên chức; sửa đổi Quy định nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công 

chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng trường theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. Triển khai quy trình bổ nhiệm Ban Giám hiệu theo nhiệm kỳ của Hội 

đồng trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị; kiện toàn bộ máy tổ chức, 

nhân sự các đơn vị trong Trường.  

- Hoàn thành giao quyền tự chủ cho Trung tâm Dịch vụ (trước 01/02/2021), Khoa Công 

nghệ thông tin và Khoa Cơ - Điện (trước 30/02/2021); Hoàn thành xây dựng phương án thí điểm 

thành lập một số đơn vị tự chủ theo định hướng chiến lược phát triển Nhà trường (Viện, khoa, 

trung tâm) (trước 28/02/2021). Tiếp tục tham khảo mô hình tự chủ tại một số cơ sở giáo dục đại 

học trong nước.  

- Hoàn thành đề án vị trí việc làm (trước 01/02/2021). Thực hiện công tác tuyển dụng 

viên chức đợt 2 năm 2020 và công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. 

- Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu tại Hà Nội nhân dịp đầu xuân Tân Sửu. 

- Hoàn thành xây dựng phương án sáp nhập Trường Đại học Dầu khí vào Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất (trước 01/02/2021). 

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết “Các giải pháp đảm 

bảo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động” (trước 01/02/2021). 

2.2. Lãnh đạo công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng 

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết “tăng cường xây dựng 

chương trình đào tạo và tuyển sinh đáp ứng nhu cầu xã hội” (trước 01/02/2021). 

- Tổ chức thi, rà soát điểm học kỳ I (đợt 2) và đăng ký môn học học kỳ II năm học 2020 - 

2021; chuẩn bị cho sinh viên đủ điều kiện đi thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp; phát bằng 

tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên. Hoàn thành tuyển sinh, nhập học hệ liên thông, văn 

bằng 2 chính quy và hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020; tiếp tục triển khai xây dựng 

bài giảng E-learning theo kế hoạch; xây dựng đề án tuyển sinh đại học năm 2021 theo chỉ đạo 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Triển khai công tác đảm bảo chất lượng 11 chương trình đào tạo và tự đánh giá 4 

chương trình đào tạo mới; tiếp tục triển khai các đề án mở ngành, chuyên ngành các bậc đào tạo 

đại học và sau đại học theo kế hoạch của Nhà trường; thực hiện kế hoạch trình Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đề án mở ngành đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học.  

- Thực hiện công tác giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu cho học viên cao học; tổ chức 

bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học K38 ngành Quản lý kinh tế, chuẩn bị các thủ 

tục công nhận tốt nghiệp cho khóa học và bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp 

trường cho các nghiên cứu sinh theo quy định. Xây dựng dữ liệu để xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021. 

2.3. Lãnh đạo công tác khoa học - công nghệ, xuất bản và hợp tác trong, ngoài nước 

- Kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; tiếp tục hỗ trợ các chủ 

nhiệm đề tài khoa học - công nghệ các cấp thanh lý hợp động, nghiệm thu và quyết toán tài 

chính năm 2020; tiếp tục nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học hết hạn nghiên cứu; ra 

Quyết định cho phép tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học - công 
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nghệ cấp cơ sở năm 2021. Chuẩn bị số liệu tổng kết hoạt động Khoa học - Công nghệ năm 

2020. 

- Hoàn thiện đề án tuyển sinh tại Lào; hỗ trợ lưu học sinh trở lại trường học tập; xây 

dựng Quy định quản lý các chương trình liên kết quốc tế của trường; tiếp tục thực hiện dự án 

Erasmus+ ESSENCE, Erasmus+ ANGEL, EASM-VIET; tiếp tục chuẩn bị hội nghị quốc tế 

Viet-Pol 2021; hỗ trợ và tổ chức Jobfair online; triển khai chương trình song bằng (double 

degree), kết hợp với chương trình trao đổi Erasmus+. Tiếp tục truyền thông để tuyển sinh viên 

quốc tế vào học chính quy và tuyển sinh cho Chương trình tiên tiến. Tiếp tục xây dựng kế 

hoạch tổng thể các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2021. 

- Tiếp tục triển khai dự án nâng cấp Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất; kiện 

toàn Hội đồng Ban biên tập tạp chí 2021. Tiếp tục biên tập Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - 

Địa chất số tiếng Anh tập 61 kỳ 6 và tiếp tục nhận bài, phản biện số tiếng Việt tập 62 kỳ 1 năm 

2021; triển khai các số chuyên đề năm 2021 (khuyến khích các số tiếng Anh). Xuất bản sách, 

giáo trình theo kế hoạch. 

2.4. Lãnh đạo công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất - dự án 

- Hoàn thành cải tạo nhà xe cho cán bộ và sinh viên tại khu A (trong quý I/2021); hoàn 

thành xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn sử dung hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất 

của Nhà trường và dự án đầu tư trung hạn - vay vốn ADB (trong tháng 3/2021); tiếp tục 

quy hoạch lại các phòng thí nghiệm; triển khai công tác đấu thầu mua sắm lắp đặt trạm biến áp 

1.000 KVA tại khu A. Tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Đại học và 

triển khai thi công hạ tầng khu A1. Tiếp tục kế hoạch sản xuất nước đóng chai và một số sản 

phẩm dịch vụ khác. Tiếp tục nâng cấp và mở rộng tính năng phần mềm đào tạo Edusoft. Lập 

kế hoạch công tác cơ sở vật chất năm 2021. Hoàn thành xây dựng dự án lắp Wifi khu A, B 

(trong quý I/2021). 

- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; thanh toán đề tài cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước, 

nguồn các Bộ ngành khác; chi bổ sung thu nhập năm 2020 cho viên chức. Quyết toán tài chính 

năm 2020 và lập kế hoạch tài chính năm 2021. 

2.5. Lãnh đạo công tác khác 

- Hoàn thành xây dựng đề án “cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản trị” (trước 28/02/2021). 

- Tiếp tục tin học hóa và xử lý trực tuyến tối đa các thủ tục hành chính tại “Bộ phận 

một cửa” và các thủ tục hành chính liên quan đến công tác tài chính; quy trình hóa các công 

việc tại các đơn vị, cắt giảm các thủ tục không cần thiết hoặc không còn phù hợp. 

- Hoàn thành xây dựng đề án “các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh 

viên” (trước 28/02/2021). 

- Tiến hành quản lý sinh viên thông qua hồ sơ sinh viên có xác nhận của địa phương; 

đổi mới cổng thông tin điện tử theo hướng có xác nhận của sinh viên thường kỳ; tiếp tục thực 

hiện cảnh báo học vụ kỳ 1A, triển khai rà soát sớm học kỳ IB; tổ chức các hoạt động chào Tân 

sinh viên. Ban hành phân bổ học bổng học kỳ I năm 2020 - 2021.  

- Tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Nghệ An và 

Thanh Hóa; thực hiện các chương trình tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch; tổng hợp số liệu khảo 

sát sinh viên đã tốt nghiệp. 



- Tri6n khai ke hoqch hgp tac ndm 2021 voi c6c dOi tac da ky fOt VOU voi Nhd tru'ong.

Ul. 'I'6 chri'c thtrc hiQn
,.x

Cac ddng chi Uy vi6n Ban thuo'ng vU, Uy vi€n BCI{ E6ng bQ Truong; cdp uy cac t0
chric dAng trong Eing b6 Truong; Chu tich FIQi ddng trudng, HiQu trudng, cftc Pho lli6u
trudng, Tru0ng c6c t6 chuc dodn thd co tr6ch nhiQrn qudn tri6t, chi dao, ki6rn tra, ddn d6c cac

I
td chu'c dang va don vi trqc thudc x6y dqng kO hoach, t6 chu'c triOn khai thpc hiQn hi6u qud

Nghr quy6t c6ng t6c th6ng 112021.'fru6c ngity 251112021, c6c t6 chirc, don vi bao c6o k6t qu6

thuc lri6n, d[c biQt luu y b6o c6o kip thoi nhirng vAn dO t6n tai, phdt sinh trong qua trinh thu'c

hiQn l6n Dang iry truong (th6ng qua cac dong chi Dang uy vi6n phu tr6ch)./.

Nql uh4lt. '

- DAng lry Trudrrg,
- HDT" I]GI-I,
- Cric to chirc darrg. cloAn thc vd cdc don vi.
- I]-OFFICI.],
- L,uLr VPDD.
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