
ĐẢNG B ộ  THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHÓI CÁC TRƯỜNG ---------------------------------- :------------
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Số 01 - CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  ̂
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Căn cứ Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Thành 
ủy Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, 
Cao đẳng Hà Nội lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020); Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ II, như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

1. Nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách, phát luật của Nhà nước; Nghị 
quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Thành phố 
lần thứ XVI.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 
(khóa X) "Ve xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước", Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “Đoi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điểu kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế ” và các nghị quyết, chương trình hành động của 
Thành ủy, của Đảng ủy Khối.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung, hình thức, biện pháp 
gắn với đặc thù Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhằm tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên, 
giảng viên, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

4. Xây dựng chương trình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên Khối các trường 
Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
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II. VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THựC HIỆN NHIỆM v ụ  CHUYÊN MÔN
1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giao dục và đao 
tạo, đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tể ”, Luật Giáo dục 
Đại học, Điều lệ trường Đại học và tiếp tục thực hiện tốt chiến lược giáo dục 
giai đoạn 2011 - 2020.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng 
ủy các trường, xác định việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn 
vị là nội dung trọnp tâm của công tác Đảng ở các trường đại học, cao đẳng. Chú 
trọng nâng cao chât lượng đào tạo, kiểm định chất lượng, xây dựng đội ngũ và 
đây mạnh hợp tác quôc tê.

3. Lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng phát huy tiềm năng, lợi thế của các trường 
đại học, cao đăng vê khoa học, công nghệ, đóng góp có hiệu quả vào chương 
trình phát triên kinh tê - xã hội của thủ đô.

4. Lãnh đạo tổ chức các hội thảo khoa học: về tổ chức thực hiện việc đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 
XI); vê vân đê tự chủ, quản trị đại học trong các trường đại học.

III. VÈ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DựNG ĐẢNG

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình của Thành ủy Hà Nội về 
nâng cao năng iực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp. Tổ chức triển 
khai chương trình trọng tâm về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của 
Đảng bộ Thành phố. Xây dựng Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tố chức cơ sở đảng và chất ỉượng đảng viên khối các trường đạì học, 
cao đắng Hà Nội”.

2. Xây dựng Chương trình tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp 
ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối.

3. Xây dựng quy định về phối hợp làm việc giữa Đảng ủy Khối với các 
bộ, ngành chủ quản các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối.

4. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của 
cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

5. Tổ chức Hội thảo về mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, ban giám hiệu, hội 
đồng trường trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Khối.

6. Lập Kế hoạch kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng 
Đảng Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
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, 7 ■ Lãnh đạo cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, củng
co phat huy vai tro cua. cac to chưc đoàn thê đóng góp xây dựng, phát triển nhà 
trường và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội hểtnhiẹm kỳ.

8. Chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở hết nhiệm kỳ; chuẩn bị và tổ chức 
Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thư III, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

IV. D ự  KIẾN THỜI GIAN, NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP

, Đự kiên toàn khỏa có 21 kỳ họp Ban Chấp hành (chưa tính các kỳ họp đột 
xuât), Ban Châp hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm của 
Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Cu 
thế như sau: '

THỜI
GIAN , NỘIDUNG ĐƠN VỊ 

CHUẨN BI
Kỳ họp 

thứ nhất 
(tháng 
8/2015)

Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủ y  ban Kiểm tra, Chủ 
nhiệm ủ y  ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 2 
(thảng 

10/2015)

Thông qua các văn bản:
- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 
Thường trực Đảng ủy Khối.
- Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 
nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thông qua Quy chế phân cấp và Quản lý cán bộ.
- Thông qua Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối.
- Phân công công tác các đồng chí ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ Khối.

Ban Tô chức,
Uỷ ban Kiểm tra

Đánh giả kêt quả công tác xây dựng Đảng quý III năm 2015 Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 3

Tông kêt công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2016.

Các ban Đảng, 
Văn phòng; 
Nhỏm dân vận, 
đoàn thể, TĐKT

(tháng
1/2016)

Thông qua Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiên 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên khối các 
trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Ban Tô chức

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 
XVI. • • • • •

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm công tác 
chính trị, tư tưởn

Kỳ họp 
thứ 4 

Ị (thảng

Thông qua Kê hoạch tô chức Lê kỷ niệm 30 năm ngày truyên 
thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, Cao

Ban Tuyên giáo, 
Nhóm công tác 
chính trị, tư tưởn
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4/2016) đăng Hà Nội.
Thông qua Chương trình tăng cường công tác lciễm tra giám sát 
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối.

ủy ban Kiểm tra; 
Nhóm công tác 
kiểm tra, giám sát

Đánh giá kêt quả công tác xây dựng Đảng quý I năm 2016. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 5 
(tháng 
7/2016)

Thông qua Quy định về phối hợp làm việc giữa Đảng ủy Khối 
với các bộ, ngành chủ quản các trường đại học, cao đẳng trưc 
thuộc Đảng bộ Khối.

Ban Tổ chức

Thông qua Chương trình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác giảo dục chỉnh trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 
sinh viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm công tác 
chính trị, tư tưởng

Thông qua Hướng dẫn tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng 
viên trong các trường đại học, cao đăng trực thuộc Đảng bô 
Khối. ’ ’

Ban Tô chức

Sơ kêt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đâu nãm 2016. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 6 
(thảng 

10/2016)

Thông qua chương trình, kê hoạch thực hiện “Học tập và ỉàm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” với nôi dung, hình thức, 
biện pháp gắn với đặc thù Đảng bộ Khối các trường Đại học, 
Cao đẳng Hà Nội.

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm công tác 
chính trị, tư tưởng

Thông qua Chương trình phát huy tiêm năng, thê mạnh của đội 
ngũ trí thức tham gia phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm chuyên 
môn; Nhóm chính 
trị, tư tưởng

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý III năm 2016. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 7 
(tháng 
1/2017)

Tông lcêt công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2017.

Các ban Đảng, 
Văn phòng; 
Nhóm dân vận, 
đoàn thể, TĐKT

Kỳ họp 
thư 8 
(tháng 
4/2017)

Đánh giá lcêt quả công tác xây dựng Đảng quý I năm 2017. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Thông qua Quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở 
đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ban Tổ chức

Kỳ họp 
thư 9 
(tháng 
7/2017)

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 10 
(tháng 

10/2017)

Đánh giá kêt quả công tác xây dựng Đảng quý III năm 2017. Các ban Đảng, 
Văn phòng
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Kỳ họp 
thứ 11 
(tháng 
1/2018)

Tông kêt công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2018.

Các ban Đảng, 
Văn phòng; 
Nhóm dân vận, 
đoàn thể, TĐKT

Kỳ họp 
thứ 12 
(tháng 
4/2018)

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý I năm 2018. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Báo cáo sơ kết 04 Chương trình: nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viển; 
kiểm tra, giám sát; giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy tiềm 
năng đội ngũ trí thức.

Các ban Đảng, 
Văn phòng; các 
nhóm công tác

Kỳ họp 
thứ 13 
(tháng 
7/2018)

Sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các 
trường Đại học, Cao đăng Hà Nội giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ, 
các ban Đảng, 
Văn phòng

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 14 
(tháng 

10/2018)

Sơ két chương trình, kế hoạch thực hiện đẩy mạnh "Học tập và 
làm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh ” với nội dung, hình 
thức, biện pháp gắn với đặc thù Đảng bộ Khối các trường Đại 
học, Cao đăng Hà Nội.

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm công tác 
chính trị, tư 
tưởng;

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý III nãm 2018. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thử 15 
(tháng 
1/2019)

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2019.

Các ban Đảng, 
Văn phòng; 
Nhóm dân vận, 
đoàn thể, TĐKT

Kỳ họp 
thứ 16 
(tháng 
4/2019)

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 17 
(tháng 
7/2019)

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Thông qua kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp 
tiến Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Tổ chức

Kỳ họp 
thứ 18 
(tháng 

10/2019)

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý III năm 2019. Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 19 
(tháng 
1/2020)

Thông qua kế hoạch Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, 
Cao đẳng Hà NộiÌần thư Ili, nhiệm ky 2015 - 2020.

Ban Thường vụ

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2020.

Các ban Đảng, 
Văn phòng; 
Nhóm dân vận, 
đoàn thể, TĐKT



6

Tổng kết Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên khối các 
trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Ban Tô chức

Kỳ họp 
thứ 20 
(tháng 
4/2020)

- Chỉ đạo đại hội Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Đảng cơ sở.
- Thảo luận chương trình, đề án và thực hiện quy trình nhân sự 
Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ

Tổng kết Chương trình tăng cường công tác kiểm tra giám sát 
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối.

Uy ban Kiêm tra; 
Nhóm công tác 
kiểm tra, giám sát

Tổng kết Chương trình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên, sinh 
viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm công tác 
chính trị, tư tưởng

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý I năm 2020, Các ban Đảng, 
Văn phòng

Kỳ họp 
thứ 21 
(tháng 
7/2020)

Tổng kết Chương trình phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội 
ngũ trí thức tham gia phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Ban Tuyên giáo; 
Nhóm chuyên 
môn; Nhóm chính 
trị, tư tưởng

Thông qua chương trình, đề án và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối 
lần thư III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các ban Đảng, 
Văn phòng

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung ương, Thành 
ủy và thực tiễn tình hình Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi sẽ xây 
dựng, bổ sung các chương trình, nội dung từng kỳ họp Ban Châp hanh Đảng bộ 
Khối cho phù họp./.

Nơi nhân: $3*
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng, 
PBT Thường trực Thành ủy;
- Các Ban Đảng Thành ủy, 
Văn phòng Thành ủy;
- Các đ/c UVBCH ĐBK;
- Các Ban và VP ĐUK;
- Các TCCSĐ trực thuộc
- Lưu VP, BTC.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
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MUCLUC 
• •

Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại 
học, Cao đẳng Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các vãn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn trọng tâm: 04 chương trình, 02 quy định và 01 hướng dẫn, như sau:

I. Chương trình:
1. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở đảng và chất lượng đảng viên khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.
2. Chương trình tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban 

kiểm tra các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối.
3. Chương trình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo 

dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên Khối các trường Đại 
học, Cao đẳng Hà Nội.

4. Chương trình phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức tham 
gia phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

II. Quý định:
1. Quy định về phối hợp làm việc giữa Đảng ủy Khối với các bộ, ngành 

chủ quản các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối.
2. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng 

trực thuộc Đảng bộ Khối.
III. Hướng dẫn:
Hướng dẫn tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng viên trong các trường 

đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối./.



ĐẢNG B ộ  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

*
Số 02 -CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẮN VIỆT NAM  

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 20 ỉ  ổ

CHƯƠNG TRÌNH 
nânẹ cao aăag lực lãnh đạo, sức chiến đẩu 

cũa các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đả®g viêa 
trong Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; tiếp tục thực hiện. 
Nghị quyết Trung ưcmg 4 (khóa XI) tạo sự chuyền biến mạnh về công tác xây

dựng, chỉnh đốn Đảng

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÂY BựNG ĐẨNG GIAI 
ĐOẠN 2010 - 2015

1. Nhữag kết quả đạt được
Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ỉà nơi tập trung nhiều 

trường đại học, cao đãng uy tín của Thủ đô và đât nước, nhiều nhà khoa liọc, nhà 
giáo, trí thức tiêu biểu trong mọi lĩnh vực và ỉà nơi đào tạo nguồn nhân ỉực chất 
lượng cao của cả rxước. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 67 íổ chức cơ sở đảng (56 đảng 
bộ, 10 chi bộ trường và 01 chi bộ CO' quan Đảng ủy Khối) với 14.750 đảng viên, 
sinh hoạt tại 11 chi bộ cơ sở5 974 đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ 
sở. Toàn khối có 44 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng, trực thuộc 11 
bộ, ngành (52 trường công lập, 14 trường ngoài công lập), với trên 1.000 giáo sư 
và phó giáo sư; 3.000 tiên sĩ và tiên sĩ khoa học; hơn 8.000 thạc sĩ; gần í LCOC cử 
nhân, kỹ sư và tương đương; có khoảng 500.000 sinh viên. cMoỉi quy các hệ.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ ổạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội, sự 
phối kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, sự nỗ ỉực phấn đấu của các đảng bộ, cM 
bộ trực thuộc; Đảng bộ Khối cảc trường Đại học, Cao đằng Hà Nội đã phát huy 
truyền thong đoàn kết, nỗ' lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và cM đạo ứĩực hiện có 
hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; ỉựa chọn đúng và chi 
đạo thực hiện đạt kêt quả các chương trình,' kê ỈLoạch lớn, mang tính đột phá cửa 
Đảng bộ Khối, tạo nên những chuyển biến tiến bộ rõ nét trên các lĩnh vực công tác. 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Klìối và cấp ủy các trường đã sâu sát CO' 
sở, từng bước đổi mói phương thức lãnh đạo, chi đạo, nâng cao năng lực điều 
hành. Công tác xây dựng, chỉnh đôn Đảng, củng cô hệ thông chính trị, trọng tâm ỉà 
thực hiện Nghị quyêt Trang ưong 4 (khóa XI) và việc học tập, làm theo tâm gương 
đậo đức Hô Chí Minh được đây mạnh., đạt được nhiêu kêt quả tích cực. Tình hình 
tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ Khối ổn định; công tác íổ chức cán bộ được củng 
cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp, kỷ luật của Đảng được 
tăng cường; công tác chuyên môn có những chuyển biến tick cực; công tác tham 
mưu, giúp việc của văn phòng cấp uỷ ngày càng đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của câp uỷ. Các đoàn thê chính trị xã hội trong ĩứià trường tiêp tục thực hiện
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tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng.
2. Những hạn chế, khuyết điểm
Bên cạnh, những thành, tựu đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng 

bộ Khôi vân còn những hạn chê: Việc triên khai quán triệt, học tập các nghị quyết, 
chi thị của Trung ương và xây dựng kê hoạch, chương trình hành động của đảng 
ủy, chi ủy ở^ĩĩiột sô trường còn chậm. Việc khăc phục những ìtạn chế khuyết điểm 
sau kiêm điêm theo tinh thân Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa XI) ở một vài nơi 
chưa lập thời, vẫn còn tình trạng nê nang, né tránh, ngại va chạm. Tổ chức học tập 
các chuyên đê tư tưởng Hô Chí Minh hàng năm ở một sô đon vị chưa đàm bảo tiến 
độ; nội dưng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CM Minh trong sinh hoạt 
chi bộ, sinh hoạt câp uỷ chưa rõ nét. Cônệ tác lãnh đạo, chỉ đạo củá một số cấp ủy 
đảng đôi khi còn lúng túng, chưa dứt đìêm. Việc phát huy tiềm năng đội ngũ trí 
thức trong khôi đôi với sự phát triển của TM đô chưa được quan tâm khai thác. 
Chât lượng sinh hoạt chi bộ ở một sổ đơn vị chậm đổi mới, tíolì. chiến đấu, tinh 
thầu phê bình và tự phê bình chưa cao. Công tác ổáoh giá, xếp loại chất lượng tổ 
chức cơ sở đảng, đảng viên có nơi chưa thực chất, còn chạy theo thành tích. Công 
tác phát triên đảng viên mới đạt kêt quả tích cực Bhưng vẫn chưa thục sự phát huy 
hêt tiêm năng. Chât lượng và hiệu quả kiêm tra, giám sát có ỉúc, có noi còn hạn 
chê, chưa phản ánh tình hỉnh thực tiễn. Kỷ luật, kỷ cương ở một số tổ chức cơ sở 
đảng chưa nghiêm, cá biệt có noi để xẩy ra tìnli trạng mất đoàn kết Công tác vận 
động quân chúng đôi khi chưa thật hiệu quả. Hoạt động của các đoàn thể chính trị 
ở một số đơn vị còn hình thức, phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa ổi vào 
chiêu sâu.

n. MỤC Tiêu, YÊU CẦU
1* Mục tiêu
1.1 Xây dựng đảng bộ, chi bộ nhà truồng trong sạch, vững mạnh thực hiện 

thăng lợi Nghị quyêt đại hội Đảng các câp, Nghị quỵêt Trang ương 4 khóa XI, 
Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng ỉực lãnh 
đạo, sức chiến đẩu của tổ chức Đảng và đội ngụ cản hộ, đảng viên ỉronv toàn 
Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khỏa Xỉ) tạo sự chưyển biển 
mạnh về công tác xây đựng, chỉnh đốn Đảng; xây đựng hệ thống chỉnh trị các cấp 
thực sự trong sạch, vững mạnh

1.2. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tạo sự 
chuyển biến rõ nét, khắc çhuc được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây 
dựng, chỉnh đôn Đảng, nhăm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiên 
đấu cùa các tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, ỉối sống ừong sạch, ỉành mạnh, 
có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lưọng đào tạo nguồn 
nhân lực trong các trường đại học, cao đẳng, đóng góp cho sự phát triển ỉdnh tế - 
xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chimg.
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1.3. Củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân 
viên và sinh viên đôi vói Đảng nói chung, vói toàn Đảng bộ Khối nói riêng; tăng 
cường môi quan hệ găn bó giữa Đảng với nhân dân và đội ngu trí thức.

1.4. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu:
Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục 

tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng năm:
- Mỗi năm toàn khối tổ chức ít nhất được 50 lớp bồi dưõng nhận thức về 

Đảng cho khoảng 13.000 quân chứng và 35 lớp bồi dưỡng đàng viên mói cho 
khoảng 1.900 đảng viên dự bị;

- Kết nạp đảng viên mới hàng năm: 2.000 đảng viên; trong đó trên 60% đảng 
viên mói là sinh viên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành, tốt nhiệm vụ hảng năm: trên 80%; trong đó đảng 
viên hoàn thành xuât săc nhiệm vụ đạt 15%.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm: trên 50%; 
trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt dash hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu 
biêu”, lchông có tô chức cơ sở đảng yêu kém.

- 90% số cán bộ được quy hoạch cấp ủy các cấp được đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao vê trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- 100% đảng bộ, cM bộ cơ sở thực hiện quy hoạch ban chấp hành, ban 
thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh cán bộ chủ 
chốt cùa nhà trường.

- Các đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở dạt daoii 
hiệu vững mạnh.

2. Yêu cầu
Các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể 

thực biện hiệu quả, đảm bảo nội dung yêu cầu, tạo bước chuyển biến mạsh trong 
công tác xây dựng, chinh đốn Đảng; phẩn đấu xây đựng tồ chức cơ sở đảng gắn 
với xây dựng bộ máy chính quyền và các đoàn thể chinh trị xã hội thực sự trong 
sạch, vững mạnh ở tât cả các trường đại học, cao đăng trong khôi.

Tập trung xây dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên tâm 
huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện 
nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong thời kỳ mới.

m . NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YÉU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sửc chiến đấu cũa các cấp ảỵ đảng và 

chất Iưong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện cỗ Ỉtiệĩỉ quả Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tìĩực Mệa Chỉ thị số 03 - CT/TW của 
Bộ Chính tn  . . .
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1.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dạc chính trị, tw tưởng; 
thực hiện tôi việc học tập và làm theo tẩm gương; đạo đức Hồ Chí Minh, tạo 
chuyến biến mạnh về nhận thức và hành động nhằm phòng, chống suy thoải về 
tư  tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

a. Đổi mới công tác giáo dục chính tri, tơ  tirờng
- Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức, 

phương pháp, nâng cao chât lượng công tác giáo đục chính, trị, tư tưởng, tạo bước 
chuyên biên mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, làm cho mỗi cán bộ, đảng 
viên thực sự là tâm gương vẽ đạo đức, có bản lĩnh chíxứi trị vững vàng, tuyệt đối 
trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có lối sống lành 
mạnh, có tinh thân trách nhiệm cao.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính tộ, tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tuông chinh trị, 
đạo đức, lôi sông; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” của các thế ỉực thù địch. Xây đựng các chủ đề giáo dục chính trị, tư tưởng 
mang nét riêng, độc đáo phù hợp vói đặc thù khối trí thức và sinh viên; có biện pháp 
theo dõi, năm tình hình tư tường của sinh viên thông qua các trang mạng xã hội.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc ĩighiên cứu, quán triệt, học 
tập các chỉ thị, ngịiị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo 
hướng lãnh đạo cấp ủy trực íiếp truyền đật nệbị quyết, ưu tiên thảo luận, tăng 
cường đôi thoại, xây dựng nội dung chuyên đê sâu, phù hợp gán với xây đụnậ 
chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện. Các đoàn the 
cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động thiết thực phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ cùa mỗi tô chức để thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất 
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết rứt kinh nghiệm trong việc tổ chức 
thực hiện nghị quyết ở các cấp.

b. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc Ĩ1ỌC tâp và làm theo tấm gưong 
đạo đức HỒ Chí Minh, tạo sự chuyền biến mạnh về nhận thức và Ĩiànỉĩ động 
của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên

Đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một 
nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng: “Xây dụng Đảng trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”:

- Đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả, đưa việc học tập tư tưởng Hồ CM 
Minh vào nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể chính trị theo nội dung chuyên đề từng năm. cấp ủy cM đạo cơ quan tham 
mưu xây dựng nội dung, chương trình, kê hoạch, chủ đề học tập cụ thê, thiêt thực. 
Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ỉà một trong 
những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ 
công chức, viên chức hàng năm; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng 'tập 
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển klhtai thực hiện.

- Xây đựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức íư tưởng Hồ Chí Minh
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phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay gắn với 
thực hiện tốt Quy định số 101- QD/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trang 
ương “về trách nhiệm nêu gương của cản hộ, đảng viên, nhất ỉà cán bô ỉãnh đao 
chủ chôt các câp Câp ủy chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng các quy định, 
tiêu chí để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, ỉối 
sông, phong cách, tác phong, lê lôi công tác của cán bộ, đảng viên, nhât là cán bộ 
lãnh đạo các câp, người đứng đâu cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm công tác 
kiêm tra, giám sát của tô chức đảng đôi vói việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của 
cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, phê bỉnh, chấn chinh nhận thức lệch ỉạc, việc 
làm thiêu gương mâu.

1.2.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghi quyết Trung ưctng 4 (khóa X ỉ) 
nhăm xây dựng Đãng bộ Khôi thực sự ừong sạch, vững mạnh

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản để giải 
quyêt tốt ba vân đê cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ 
Khôi, trọng tâm là:

 ̂ - Thường xuyên thực hiện tốt các giải pháp kiên quyết đấu tranh ngăn chặn,
đây lùi tìrửi trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sốnp của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cap. Thực biện 
nghiêm túc chê độ tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải ỉấy tự phê 
bình là chính, gắn với tự giác sửa chữa, khắc phục những hạn che, khuyết điểm, 
chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói 
không đi đôi vói làm. Trong quá trình ldểm điểm cần liên hệ, ệấn với xem xét việc 
thực hiện các quy chế, quy định; việc giải quyết những vấn đễ về tổ chức, cán bộ, 
giải quyết những vấn đề bức xức của ngành, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ 
lãnh đạo, đảng viên trên mọi cương vị công tác, từ chấp hành chủ trương, chínti 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị noi công tác 
và tại địa phương nơi cư trú. Đê cao trách nhiệm cá nhân, tình thân phục vụ nhân 
dân. Lấy tiêu chuẩn hoằn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo đánh giá cán bộ.

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định rõ vai trò thẩm quyền, 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tệp thể 
câp ủy, cơ quan, đơn vị; tiêp tục đôi mói phương tkức ỉãnh đạo của các câp ủy 
đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiên đâu của tô chức đảng và chât lượng 
đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

1,3. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đẩu của cấc tế chức CƯ sỏ' 
đảng, xây dựng đội ngã cản bộ Ị đảng viên có p h ầ n  chất đạo đức.y trình ẩộ năng 
lực đáp ứng yêu câu đôi mới nhăm mục tìẽu nâng cao chất lượng M o tạo nguôn 
nhân lực

a. Tập trung kiện toàn tổ chửc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ổỘHg 
của các tổ chửc co* sở đảng
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- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng, đôi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng 
hoạt động của các tô chức đảng, nhât là tô chức đảng trong các trường ngoài công lập.

- Tăng cường công tác rà soát, kiện toàn, củng cố sắp xếp mô kình tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Xây dựng Quy 
định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. 
Xây dựng quy định môi quan hệ công tác giữa câp ủy, chính quyên và các đoàn thể 
chíiih trị xã hội trong nhà trường, đặc biệt mối quan hệ giữa cấp ủy với ban giám 
hiệu, hội đồng trường, hội đồng quản trị (đối với các trường ngoài công ỉập) nhằm 
đảm bảo phát huy tôi đa hiệu quả hoạt động của từng tô chức. Tĩêp tục thưc hiên 
trao ủy quyến quyêt định kêt nạp đảng viên và kỷ ỉuật khai trừ đảng viên ở những 
trường có đủ điêu kiện, nhăm nâng cao năng lực và tính chủ động của các đảng ủy 
trực thuộc Đảng bộ Khôi. Quan tâm, khuyến khích thành lập đảng bộ bộ phận khi 
có đủ sô lượng đảng viên.

- Đổi mới nội dung, hỉnh thức, phương pháp sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ 
theo hướng tập trung bần và quyết định các công việc cụ thể, thiết thực đổi với 
đảng bộ, chi bộ mình. Đê cao trách nhiệm của chi bộ trong việc quản lý đảng viên. 
Chi bộ là nơi đầu tiên nắm bắt, phát hiện, kịp thòi uốn nắn, chẩn cMnh khi vụ việc 
mới phát sình, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên; đảm bảo chất lượng 
đảng viên (quản lý hô sơ, quản lý hoạt động thực Mện nhiệm vụ ...).

- Đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm 
bảo đúng thực chất, khắc phục bệnh thành tích. Tăng cường công tác giáo đục, 
quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm tra 
cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên 
phong, gương mẫu, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức.

- Chú trọng chăm lo bồi dưỡng, tạo ĩìậiiồn phát triển ổảng viên mới. Hàng 
năm, các câp ủy xây đựng kê hoạch phát triên đảng có chỉ tiêu và giải pháp thực 
hiện cụ thể. Chủ động làm tốt công tác khảo sát nắm nguồn gắn với phát động các 
phong trào thi đua để lựa chọn, xem xét, tạo nguồn quy hoạch phát triển đảng viên. 
Quan tâm phát triển chi bộ sinh viên trong các nhà trường làm cầu Bối trực tiếp 
giữa Đảng với sinh viên.

b. Nâng cao chất ỉưọng đội ngõ cán bộ, giảng viên, đảng viên đáp rág yên 
cầu đổi mới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân ỉực

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội x u  cửa Đảng, Nghị 
quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị CỊuyết Đại hội n  Đảng bộ Khối về 
công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiêp tục đôi mới công tác tô chức, cán bộ, 
thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới:

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy đmh, hướng 
dân của Trung ương, Thành ủy vê công tác cán bộ, xây dựng, quản ỉý đội ngũ cán 
bộ và chiên lược cán bộ trong thòi kỳ mới, góp phần thực hiện tốt khâu đột phá thứ 
ba của Thành phố về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân ỉực, xây dựng người Hà
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Nội thanh ỉịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”. 
Xây dụng kê hoạch và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ; thực hiện công tác auy hoạch cán bộ đầu 
nhiệm kỳ, hàng năm tiến hành rà soát, bồ sung quy hoạch đe có kế hoạch đào tạo, 
bôi dưỡng, luân chuyên, bô trí cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Thực 
hiện chủ trương tiêu chuân hóa, ữẻ hóa, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, bảo 
đảm tính kê thừa và phát triên vê xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Thực hiện tốt chính sách cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, đặc biệt cán bộ tronẸ nguôn quy hoạch; nâng cao trình độ lý ỉuận chính trị 
cán bộ quy hoạch câp ủy; kết hợp chặt chẽ công tác đánh giá cán bộ với sử dụng, 
đào tạo, điều động, bổ nMệm, miễn nhiệm cán bộ. Đỗi mới cách ỉấy phiếu tín 
nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. 
Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín ohiêm thấp 
cần được sắp xếp phù hợp, kịp thòi thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công 
tác. Tiêp tục thực hiện chủ trương bí thư câp ủy đồng thời là hiệu trưởng hoặc chủ 
tịch hội đồng trường ở những nơi có đủ điều kiện; trưởng các đơn vị trực thuộc 
trường là bí thư chi bộ; gắn với xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát, ngăn chặn sự 
lạm quyền, độc đoán.

- Cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thong quy 
chê, quy định, quy trình về công tác cán bộ ở đem vị mình; hoàn thiện các quy định 
về tiêu chuẩn chức đanh cán bộ cấp phòng, ban, khoa, đơn vị trực thuộc trường; bố 
trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc và đúng quy 
trình, minh bạch. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng trình độ đào tạo 
của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường trong Khối, tích cực 
tham gia kiểm định chất lượng, phấn đấu đến năm 2020 có trên 20% trường được 
công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Hoàn thiện cơ chế quản lý theo hưóng 
nâng cao chât lượng, bảo đảm đủ vê sô lượng và phù hợp vê cơ câu theo quy hoạch 
phát triển nhân lực của nhà trường và cùa ngành. Thực biện nghiêm tức, công khai, 
công bằng cơ chế chính sách thu hút, trọng đụng nhân tài. Các trường chủ động 
xây dựng tiêu chí đánh giá và cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác đối với 
những trường hợp không đủ năng lực đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ.

- Hàng năm các cấp ủy thực hiện tổt công tác đánh, giá, pMn loại cấp ủy viên, 
cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp, bảo đâm đúng quy trình, khách quan, phản 
ánh đúng thực chất; gắn đánh giá cán bộ với việc đáĩĩh giá phân loại công chức, viên 
chức và đảng viên hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý nghiêm túc kiêm điêm, liên hệ theo chức trách nhiệm vụ được giao.

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sái; công tác nội chỉnh, tích cực 
đẩu tranh, phòng chống tham những, lẵng phí, tiều cực

a. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát
- Cấp ủy và ủ y  ban Kiểm tra các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm 

vụ, kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 
5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tea, giám sát của Đảng. Đổi mới, nâng cao
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hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng 
viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điêu lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định cùa 
Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 ̂ - Tăng cường phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, thư
tô cáo vói Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành, chủ quản của các trường đại học, cao 
đãng trong Khôi; chương trình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, 
ủy ban kiêm tra đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

- Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ 
lãnh đạo chủ chôt các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; chủ động 
phát hiện những sơ hở, bất cập do cơ chế chính sách và trong công tác quản lý để 
kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có vi phạm đến mức phải 
xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên trực tiếp sai phạm, cần phải xem xét, xử lý trách 
nhiệm cả các tô chức quản lý đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu và các tổ 
chức, cá nhân bao che, không khách quan trong việc xem xét xử ỉý cán bộ vi phạm.

 ̂ - Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm
vê chât lượng, có bản Imh chính trị kiên định, phẩm chái đạo đức tốt, vững vàng, 
hiểu biết sâu về công tác xây dựng Đảng, nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp 
vụ, có kinh nghiệm và phưcmg pháp công tác tốt, kiên quyết đấu tranh với mọi 
hành ví sai phạm, hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao.

b. Đẩy mạnh công tác nội chính; đấu tranh phòng cầốag tham nìrâng, 
lãng phí, tiêu cực

- Nâng cao chất lượng công tác nội chính, tăng cường mối quan hệ phối hợp 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 
tham những, lãng phí. Các câp ủy đảng, trước hêt là người đứng đâu câp ủy, chính 
quyền và toàn bộ hệ thống chính tri phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Thường 
xuyên rà soát, bổ sung quy chế, quy định, cụ thể nhằm ngăn chặn hàxứì vi tiêu cực, 
gây khó khăn phiền hà trong quá trình thực thi nMệm vụ. Xây dựng và thực hiện 
nghiêm quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị; quy chế, quy định về sử dụng 
tài sản, tài chính công, tiếp dân...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, 
phát huy vai trò ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể quần chúng trong công tác 
phòng chông tham những, lãng phí, ứêu cực trong nội bộ cơ quan, đớn vị.

1.5, Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ừong điều kiện phát 

triển kinh tế thị trường định, hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Củng cố 
vững chăc niêm tin của nhân dân đôi vói Đảng, tăng cường khôi đại đoàn kêt toàn 
dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Các cấp ủy đảng tiếp tục 
đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo vận động quần chúng đáp ứng nhiệm vụ
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trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tăng 
cường vai trò giám sát và phản biện của các đoàn thể; tiếp tục đưa việc thực Mệĩi 
dân chủ ở cơ sở vào nê nêp, có chiêu sâu. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường.

- Gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ cụ thể cửa từng cơ quan, đơn vi; 
kêt quả công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể chính trị là tiêu chí đánh giá 
tô chức cơ sở đảng ừong sạch, vững mạnh.

- Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết những bức xúc, 
nguyện vọng chinh đáng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh, viên, 
nhât là những vân đê liên quan trực tiêp đên tô chức và cá nhân trong khôi, như: 
công tác cán bộ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhà ở cho cán bộ, giảng 
viên và khu ký túc xá cho sinh viên...

1.6. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ỗy đẵng
- Cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế ỉàm việc của cấp ủy, 

quy định môi quan hệ công tác giữa câp ủy với ban giám hiệu và h.ội đông trường 
để kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Xây đựng chương trình công tác toàn 
khóa, kê hoạch công tác hàng năm; phân công câp ủy viên theo dõi các tô chức 
đảng trực thuộc, phụ trách các lĩnh vực công tác trọng tâm. Quy định cụ thể vai trò, 
ừách nhiệm của cán bộ cấp ủy, của người đứng ổầu cấp ủy trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính 
trị. Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng thông qua những 
chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định, quy trình cụ thể để lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị theo hướng lựa chọn những lĩnh vực khó khăn, phức tạp yêu 
cầu thực tế đòi hỏi cần phải giải quyết Coi trọng xây dựng vãn hóa trong các tổ 
chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị. Đổi mới phương pháp, 
phong cách, ỉê lôi làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Đảng bộ Khối 
tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực 
tiễn, nói đi đôi vói làm.

- Mờ rộng dân chủ ừong tổ chức và hoạt động của Đảng, thực Mện ngbiêm 
tóc nguyên tắc tập trung dân chủ; xây đựng cơ chế đối thoại, chất vấn giữa lãnh 
đạo câp ủy, chính quyên và các đoàn thê chính trị với cán bộ, giảng viên, đảng 
viên, sinh viên; xây dựng quy trình xử lý văn bản, ệiải quyết thủ tục hành chính, 
thực hiện nghiêm túc chê độ tiêp dân, lăng nghe ý kiên, nguyện vọng, kịp thời nắm 
bắt, giải quyết khó khăn vướng mắc ở đơn vị. Đổi mới việc tổ chức cuộc họp, hội 
nghị, tăng cường chất lượng cuộc họp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 
ừong Đảng từ Đảng bộ Khôi tới cơ sở.

2. Tăng cường ỉãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với tổ chức chính tri xã 
hội, nâng cao chất lượng hoạt động cõa các tổ chức đoàn - hội

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốĩ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... Đổi mới và nâng cao nội dung, phương thức
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hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức 
đoàn, hội trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền 
nhân dân.

- Cấp ủy cơ sở lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường rà soát, bổ 
sung, hoàn thiện quy chế hoạt động; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp để tổ 
chức phát huy vai ừò trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, giám 
sát hoạt động của tô chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng nhà trường, tổ 
chức đảng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm kiện toàn tổ chức cliíoh txị xã hội 
trong nhà trường nhăm nâng cao chât lượng tổ chức cơ sở, chất lượng đoàn viên, 
hội viên; định kỳ cấp ủy nghe phản ánh, báo cáo về kết quả hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể để có định hướng lãnh đạo cụ thể.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã ÌLỘi trong nhà trường tăng cưòng công tác 
giáo đục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ mọi mặt và chăm ỉo bảo vệ lợi ích 
họp pháp, chính đáng cùa đoàn viên, hội viên. Chú trọng giáo dục truyền thống, 
tỉnh thân yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng pháp luật; quan tâm xây 
dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức - vãn hóa học 
đường. Động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên, sinh viên tích cực tham gia 
các phong trào: “Đen ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Sinh viên tình, 
nguyện”, “Hiên máu nhân đạo”. ..

IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công tổ chức thực hiện
1.1. Ban Thường vụ Đảng ủy Kliối
Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; 

tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chương trình trong tổ chức đảng, đoàn thể, 
cán bộ, đảng viên, hội viên; tổ chức tổng kết Chương trình vào năm 2020. Các 
đồng chí ủ y  viên thường vụ Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, 
kiểm ừa việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình ở đơn vị được 
phân công phụ trách.

1.2. Ban Chĩ đạo chương trình
Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng chương trình và 

tô chức thực hiện Chương trình; hàng năm tô chức kiêm tra, đánh giá kêt quả triên 
khai thực hiện Chương trình ở các cấp ủy trực thuộc; đmh kỳ báo cáo sơ kết, tổng 
lcết kết quả thực hiện; tham mưu đề xuất, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ phát sinh 
và giải quyết để thực hiện có hiệu quả Chưong trình. Các đồng chí thành viên Ban 
Chỉ đạo chương trình chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn 
đốc kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Chương trình ở các đơn vị, ỉmb. vực được 
phân công phụ trách.

13. Các ban, văn phòng Đảng ủy Khối
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp giúp Đảng ủy Khối 

theo dõi, kiêm tra, đôn đôc các câp ủy trực thuộc tô chức thực hiện Chương trình;



11

tổng họp, nắm tình hình và tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đánh 
giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm và tổ chức tổng kết cuối nhiệm kỳ; 
nghiên cứu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình vào Ke hoạch công tác 
hàng năm và trong suốt nhiệm kỳ.

1.4. Cấp ủy CO’ sò’ trực thuộc
Căn cứ nội dung Chương trình, xây dựng kế hoạch, đề án, chuyên đề cụ thể 

phù họp vói tình hình thực tế của đon vị để thực hiện Chương trinh có hiệu quả; 
tổng hợp nắm bắt tình hình thực tiễn và phản ánh đề xuất giúp Ban Thường vụ, 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối điều chỉnh, bổ sung nội dưng, nhiệm vụ trong quá 
trình thực hiện; tô chức sơ lcêt rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Chỉ đạo kêt quả 
thực hiện Chương trình theo tiến độ quy định.

2. Thòi gian triển khai thực hiện
Tháng 4-5/2016: Phố biến, quán triệt đến cấp ủy cơ sở
Tháng 5-6/2016: cấp ủy cơ sở nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chuyên đề, 

chương trình, công tác cụ thể hóa tổ chức thực hiện Chương trình.
Tháng 11-12/2016: kiểm tra, đánh, giá x.ây dụng kế hoạch., chuyên đề, 

chương trình công tác cụ thể hóa tố chức thực hiện Chương trinh ỏ* các tổ chức CO' 
sở đảng trực thuộc.

Tháng^ 12/2016 đến tháng 6/2018: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, 
chuyên đề, đề án. Tổ chức SO’ kết 02 năm thực hiện Chương trình.

 ̂ Tháng 6/2018 đến tháng 3/2020: Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch, chuyên đề, 
đề án. Quý II năm 2020 tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết kết quả thực hiện 
Chương trình trước Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 
lần thứ II. 7 *

Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 
Chương trình./.

Nai nhân:
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Nguyễn Văn Phong, UVBTV, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thương trực BCĐ CTr 01 TU
- Các ban Đảng Thành ủy;
- Thành viên BCD CTr ĐUK; 
-Cácđ/cĐUVĐBK; ^
- Các TCCSĐ trực thuộc; (để th/h)
- Các ban ĐUK; ‘
- Lưu VP, BTC. #r»

(để b/c)

T/M BAN THƯỜNG vụ 
BÍ THƯ
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI c ụ  THỄ HÓA
CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình tăng cưòng công tác kĩểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, (thảng 4/2016 hoàn thành)

2. Chương trình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng 
Hà Nội. (tháng 4/2016 hoàn thành)

3. Hướng dẫn tiêu chuẩn và quy trình phát triển đảng viên trong các trường đại 
học, cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối, (tháng 6/2016 hoàn thành)

4. Quy định, về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ 
Khối, (tháng 11/2016 hoàn thành)

5. Hướng dẫn mối quan hệ giữa cấp ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, (tháng 
10/2016 hoàn thành)

6. Đe án nâng cao chất lượng sinh, hoạt chi bộ ừong Khối các trường Đại 
học, Cao đẳng Hà Nội. (tháng 5/2017 hoàn thành)

1. Kê hoạch ủy quyền kết nạp đảng viên và kỷ luật khai trừ đảng viên cho 
các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có đủ điều kiện, (tháng 11/2016 hoàn thành)



ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐÃNG CỘNG SẢN VĨỆT NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

Số 03-CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH
Tăng cưcmg sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác giáo dục 

chính tri, tư  tuông cho cán bô, giảng viên, sinh viên 
Khối các trưòng đai hoc, cao đẳng Hà Nôio  * m * 9  *

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2015 

Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là nơi tập trung 
nhiều trường đại học, cao đẳng trọng điểm của Thủ đô và đất nước, nhiều nhà 
khoa học, nhà giáo, trí thức tiêu biểu trong mọi lĩnh vực và là ncri đào tạo nguổn 
nhân lực chất lượng cao của cả nước. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 67 tổ chức cơ 
sở đảng (56 đảng bộ, 10 chi bộ trường và 01 chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối) với 
hơn 14.750 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ cơ sở, 974 đảng bộ bộ phận và chi 
bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn Khối có 44 trường đại học, học viện, 22 
trường cao đẳng, trực thuộc 11 bộ, ngành (52 trường công lập, 14 trường ngoài 
công lập) với trên 1.000 giáo sư và phó giáo sư; 3.000 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; 
hơn 8.000 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương; có khoảng
500.000 sinh viên chính quy các hệ.

1. Những kết quả đạt đirọc
Trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Thành ủy, sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan, công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích 
cực. Cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, xây 
dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết bám sát nhiệm vụ chính trị 
của nhà trường; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, kịp thời thông 
tin đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thường xuyên thông 
tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế nhằm định hướng đúng dư luận xã hội.

Công tác đào tạo bồi dưõng về Lý luận chính trị được quan tâm góp phần 
nâng cao trình độ Lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên. Tăng cường củng cố 
kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tổ thăm dò dư luận xã hội, kịp thòi nắm bắt diễn
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biến tư tưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên. Việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Tuổi ừẻ Việt 
Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục - 
Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCSHCM phát động được triển khai nghiêm túc, 
bài bản với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh 
viên đã phát huy tính nêu gương, mẫu mực trong học tập, công tác, nghiên cứu 
khoa học đã tạo được sự lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng đạo đức lối 
sống, tạo môi trường văn hóa học đường lành mạnh. Các phong trào hành động 
cách mạng được triển khai sâu rộng đã góp phần cổ vũ sinh viên khát vọng cống 
hiến, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Phong trào của sinh viên 
luôn là điểm sáng của phong trào thanh niên Thù đô.

Trong những năm qua, mặc dù tình hình chinh trị thế giới và khu vực có 
những diễn biến khó lường tác động đến tình hình trong nước; các thế lực thù 
địch âm mưu chống phá nước ta; tình hình biển đảo, tôn giáo có những lúc diễn 
biến phức tạp, song tình hình chính trị tư tưởng ừong Khối ổn đỉnh, cán bộ, giảng 
viên yên tâm vào sự lãnh đạo cùa Đảng.

2. Những hạn chế, khuyết điểm
Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên; chưa coi 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng. Hình thức triển khai công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng chưa phong phú, chưa nắm bắt sát đối tượng nên có một số noi rập khuôn, 
thiếu sự sáng tạo, ít gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Công tác giáo dục đạo 
đức lối sống trong cán bộ, giảng viên, sinh viên còn bị coi nhẹ; tính phê bình và tự 
phê bình chưa cao; một số cán bộ, giảng viên còn mơ hồ về chính trị, thiếu tinh 
thần trách nhiệm với xã hội, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất 
nước, suy thoái về đạo đức, lối sổng. Một bộ phận sinh viên sống thiếu lý tưởng, 
thực dụng, coi thường những giá tri về đạo đức, tinh thần, thiếu ý thức chấp hành 
pháp luật. Cá biệt có sinh viên sa vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm
Có nhiều nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên, như: biến 

động phức tạp của tình hinh chính trị - kinh tế thế giới, sự bùng nổ của thông tin 
truyền thông, những thông tin ngoài luồng trái chiều, sự tác động từ mặt ừái của 
cơ chế thị trường, âm mưu "diễn biến hoà bình ” của các thế lực thù địch tập trung 
lôi kéo đổi tượng trí thức, sinh viên. Một bộ phận cán bộ, giảng viên sa sút về tư
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tưởng chính tri, đạo đức lối sống đã tác động tiêu cực đến cán bộ, giảng viên, sinh 
viên trong nhà trường; việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phát huy tính dân 
chủ trong nhà trường ở một số tổ chức chưa thực hiện hiệu quả; những băn khoăn, 
vướng mắc không được giải quyết kịp thời là nguyên nhân tiềm ẩn yếu tố dẫn đến 
mất đoàn kết, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà trường. Việc trang bị các nền 
tảng lí luận cơ bản chưa đủ mạnh để phân tích nhận diện đúng - sai trong nhận 
thức và hàrih động. Hoạt động của Đoàn Thanh niên chậm đổi mới, nặng về hành 
chính, chưa thực sự lôi cuốn sinh viên tham gia với ý thức tự thân, chưa phát huy 
hiệu quả năng lực, tính sáng tạo của mỗi đoàn viên trong các hoạt động.

II. D ự  BÁO TÌNH HÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến 
phức tạp tác động đến nước ta. Việt Nam đang chủ động tích cực hội nhập quốc 
tế, tham gia vào các chế định thương mại tài chính, thực hiện những cam kết 
quốc tế. Sự bừng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, mạng xã hội trong 
đó có cả những thông tin tích cực và tiêu cực, các phần tử cơ hội đã lợi dụng 
những thông tin sai lệch tuyên truyền thổi phồng phủ nhận thành quả cách 
mạng, nói xấu Đảng và Nhà nước. Tình hình biên giới, biển đảo tiếp tục tiềm ẩn 
những yếu tố khó lường. Công tác tuyên truyền đấu ữanh làm chủ dư luận xã 
hội của ta đôi khi còn lúng túng, bị động đã tác động đến tâm tư, tình cảm của 
nhân dân, trong đó có một bộ phận cán bộ, giảng viên, sinh viên. Kinh tế trong 
nước đã tăng trường ổn định nhưng chưa bền vững; hạn hán gay gắt chưa từng 
có đang xảy ra nhiều nơi ở Đồng bằng Sông Cửu Long, miền trung Tây nguyên.

Thành công của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ xn đã nêu bật những thành tim và tiếp tục khẳng định con đường đổi 
mới đi lên của đất nước; tạo ra không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố 
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với Thủ đô Hà Nội nói chung và Đảng bộ Khối các trường Đại học, 
Cao đẳng Hà Nội nói riêng, 5 năm tới dự báo sẽ có những thời cơ, thuận lợi, khó 
khăn, thách thức đan xen. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ II 
Đảng bộ Khối sẽ tạo động lực mạnh mẽ đối vói sự phát triển trên mọi lĩnh vực 
công tác. Tuy nhiên, lực lượng trí thức là nòng cốt trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục là đối tượng các thế lực thù địch lôi kéo, kích 
động đòi hỏi chúng ta phải đề cao cảnh giác.
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IIL MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Muc tiêu
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ 

cán bộ, giảng viên, sinh viên có trình độ cao, vững vàng về chính trị, có đạo đức 
lối sống trong sáng, phấn đấu đưa nhà trường trở thành trụ cột, là nơi hình thành, 
nuôi dưỡng tri thức và lan tỏa văn hóa, góp phần tích cực vào công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa quan trọng trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tăng cường giữ vững an ninh, 
trật tự an toàn của Thủ đô và đất nước.

Một sổ chỉ tiêu cụ thể:

+ 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết 
của Trung ương, Thành ủy, của Đảng ủy Khối tới toàn thể cán bộ, giảng viên, 
sinh viên.

+ 100% các tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Hàng năm mỗi tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức ít nhất 2 buổi nói 
chuyện thời sự cho cán bộ, giảng viên.

+ Mỗi năm toàn khối tổ chức ít nhất được 50 lớp bồi dưỡng nhận thức về 
Đảng cho khoảng 13.000 quàn chúng và 35 lóp bồi dưỡng đảng viên mới cho 
khoảng 1.900 đảng viên dự bị.

+ 100% Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường có hoạt động truyền 
thông trực quan, truyền thông qua mạng xã hội về giáo dục chính trị tư tưởng, 
rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống vãn hóa cho sinh viên.

+ 100% Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường tổ chức các hoạt 
động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi...

+ Hàng năm, 100% Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường tổ chức hội nghị 
đối thoại với cán bộ, giảng viên, sinh viên.

+ 100% sinh viên được tham gia tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa.
2. Yêu cầu
Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ đặc điểm, tĩnh hình thực tế ở 

nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực triển 
khai có hiệu quả công tác giáo dục chính tri, tư tưởng, góp phần hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.
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IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc đổi mới nội dung, 
phương pháp, hình thức gỉáo dục chính tri, tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng 
của việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chi thị của Đảng đối với 
công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết 
thực, hiệu quả gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, với các 
nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ đảng, người đứng đầu cấp ủy ữong 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, 
cá nhân trong thực hiện nghị quyết. Thường xuyên tổ chức các hội nghị thông 
tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, chủ động cung cấp thông tin để cán 
bộ, giảng viên, sinh viên nắm bắt tình hình. Tăng cường tuyên truyền phổ biến 
những chủ trương, quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.Tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc, nghiên cứu tổng kết thực tiễn.

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận đối với cán bộ, giảng 
viên. Trang bị lý luận sắc bén đáp ứng với tỉnh hình mới, đủ sức nhận diện, phản 
bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từng bước làm chủ 
tình hình dư luận. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống trong một bộ phận cán bộ, giảng viên. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ 
báo cáo viên, cộng tác viên thăm dò dư luận xã hội theo hướng chuyên nghiệp, 
kịp thời nắm bắt diễn biến dư luận trong cán bộ, giảng viên, sinh viên, đảm bảo 
không bị bất ngờ trong mọi tĩnh huống chính trị.

- Tiếp tục thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung khắc 
phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; củng cố kiện 
toàn công tác cán bộ, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức 
vào vị trí công tác; xác định vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, 
chỉ đạo. Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) cần phải quyết 
liệt, kiên trì, đồng bộ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến 
tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực công tác.
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2. Nâng cao chất lưọng giáo dục chính trị, tư tưỏng gắn vói việc đẩy 
mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Đổi mới, nâng cao chất lượng việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đạo đức nhà giáo theo hướng thiết thực, 
hiệu quả, đưa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vào nề nếp thường xuyên 
trong sinh hoạt cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị theo nội 
dung chuyên đề từng năm, lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đạo đức, lối sống và việc thực hiện “Quy định về những điều đảng 
viên không được làm”, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường. Kịp 
thời sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất 
sắc ừong triển khai thực hiện.

- Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần thể hiện trách 
nhiệm cụ thể trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt sâu sắc mục 
đích, yêu cầu, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc “học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự phân công trách nhiệm rõ 
ràng. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đơn 
vị phải thực sự gương mẫu, “là tấm gương sáng” về phẩm chất chính trị, tư 
cách đạo đức, lối sống... Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển 
hình tiên tiến, nêu gương “người tốt-việc tốt” ...

- Các tổ chức đảng triển khai và cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát 
họp với từng đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên, như “chuẩn mực đạo đức 
nhà giáo”, “nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên” ... Hàng 
năm, triển khai cho cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký ừách nhiệm nêu gương 
trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn 
với nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong giảng dạy, học tập, rèn luyện. Cuối năm, lấy 
kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen 
ứìưởng, đảnh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưõng của cá nhân...

3. Đổi mói phương pháp giảng dạy môn Lý luận chính trị, Chủ nghĩa 
Mác - Lênin và quan tâm đến đội ngũ giảng viên

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo về đổi mới, nâng cao chất 
lượng giảng dạy và học tập môn Lý luận chính trị nhằm giúp sinh viên giác ngộ 
về chính trị, hình thành thế giới quan và nhân sinh quan khoa học, hiểu biết về 
Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của 
Đảng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc. Chú trọng gắn việc 
giảng dạy lý luận với tìm hiểu các vấn đề thực tiễn đang đặt rạ, giúp người học có
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phương pháp giải quyết vấn đề theo định hướng đúng đắn, gắn lý luận với hoàn 
thiện nhân cách, nghề nghiệp trong tương lai. Thường xuyên tổ chức các buổi 
tham quan, thực tế để sinh viên xâm nhập thực tiễn...

- Quan tâm hon nữa cả về vật chất, tinh thần cho các thầy cô giảng dạy 
các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ chính 
sách đặc thù, phụ cấp đãi ngộ đối vói giảng viên Lý luận chính trị. Tạo điều kiện 
để các thầy cô giáo được tham gia các đợt tập huấn, hội thảo về chuyên môn, 
tham quan thực tế. Có chính sách tuyển sinh và khuyến khích, ưu đãi đối với 
việc đào tạo giảng viên lý luận chính trị để thu hút sinh viên thi vào ngành này. 
Sắp xếp lại đội ngũ giảng viên có đủ năng lực, chuyên môn, phẩm chất đảm bảo 
chất lượng giảng dạy môn Khoa học Lý luận chính ừị, Chủ nghĩa Mác - Lênin, 
Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường lồng ghép, phổ biến các quan điểm đấu tranh, phản bác 
những luận điệu xuyên tạc về Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trong 
quá trình giảng dạy và học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, các môn 
học lý luận chính trị nói chung một cách phù hợp vói đặc điểm cụ thể của từng 
đối tượng sinh viên thuộc các khoa, các hệ đào tạo khác nhau.

4. Tăng cường đổi mói, nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể chính 
trị trong công tác giáo dục chính trị tư tưỏng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể chính trị. 
Thường xuyên nắm, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng ở các tổ chức đoàn thể; phân công các đồng chí có năng lực 
phụ trách các đoàn thể chính trị. Xây dựng quy chế làm việc giữa cấp ủy, chính 
quyền với các tổ chức đoàn thể theo định kỳ, phát huy vai trò tham mưu đề xuất 
của các đoàn thể chính trị trong các lĩnh vực công tác. Tăng cường đối thoại 
giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức đoàn thể, phát huy tính dân chủ, tinh 
thần sáng tạo, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến vào xây 
dựng chiến lược phát triển của nhà trường.

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp cần xác định nâng cao vai trò hoạt 
động của đoàn thể giữ vị trí quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 
Đoàn thể vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ. Tăng cường đầu tư cơ 
sở vật chất, công cụ hỗ ừợ cho hoạt động của các đoàn thể. Hướng hoạt động, 
chương trĩnh, mục tiêu của các đoàn thể vào hoạt động của nhà trường nhằm 
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào sự phát triển của nhà trường.
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- CÓ kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lãnh đạo các đoàn thể; cán 
bộ cần được thử thách, rèn luyện qua phong trào, được mạnh dạn giao nhiệm vụ, 
tạo động lực để đoàn viên, hội viên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.

5. Xây dưng môi trường xã hôi lành manh, tao điều kiên đễ thế hê trẻ 
học tập, rèn luyện, trưỏng thành, góp phần xây dựng ngưòi Hà Nội thanh 
lịch, văn minh, phát triển toàn diện

- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để giáo dục chính trị tư tưởng cho 
sinh viên trong khối là một trong những giải pháp quan trọng. Các cấp ủy chỉ đạo 
Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên trong nhà trường tổ chức triển khai thực hiện 
Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” gắn vói phong trào “Tôi yêu Hà Nội” do Bộ Giáo dục - Đào tạo và 
Trung ương Đoàn TNCSHCM, Đoàn Thanh niên Thành phố phát động với nhiều 
nội dung phong phú, sáng tạo. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội thi, hội diễn, 
liên hoan các ca khúc ca ngọi Đảng, Bác Hồ, Thủ đô, tình yêu quê hương đất 
nước, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, chăm sóc các gia đình chính 
sách... qua đó giáo dục cho thanh niên, sinh viên truyền thống cách mạng, giáo 
dục đạo đức lối sống, tính nhân văn, góp phần đẩy lùi các tiêu cực và tệ nạn xã 
hội trong môi trường học đường.

- Cấp ủy các cấp cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh 
viên trong Khối phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, 
lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi cán bộ, giảng viên, sinh viên ưong 
Khối đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.

- Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng 
hình ảnh người cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Khối có thế giới quan khoa 
học, hướng tới “chân - thiện - mỹ”. Mỗi khoa, phòng, ban, đơn vị trong nhà 
trường phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện 
con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo 
vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công 
dân vào chương trình giảng dạy của nhà trường, góp phần định hướng và từng 
bước củng cố, hoàn thiện các gìá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng 
người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng: Tiếp sức mùa thỉ, giữ gìn an toàn giao thông, hiến máu nhân đạo, 
tình nguyện đến vùng sâu, vùns xa, vùng khó khăn của đất nước, cổ vũ, động
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viên tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến của sinh viên. Xây dựng hình ảnh 
người sinh viên Thủ đô khỏe về thể chất, cao về trí tuệ, đẹp về tâm hồn, góp phần 
xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

- Chú trọng công tác xây dựng Đoàn, Hội Sinh viên là một bước đi trước 
trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm đào tạo, bồi 
dưỡng, quy hoạch các đoàn viên, hội viên ưu tú nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ kế 
cận vừa “hồng”, vừa “chuyên”, được đào tạo và trưởng thành qua hoạt động 
thực tiễn.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, nâng cao điều kiện giảng dạy, học 
tập của giảng viên, sinh viên. Xây dựng các khu ký túc xá, tăng mức học bổng 
cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên nghèo vượt khó, kêu gọi mọi nguồn lực từ xã 
hội tài trợ cho những sinh viên có thành tích cao trong học tập. Đầu tư nâng cấp 
các công trình phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của sinh viên 
như: nhà văn hóa, thư viện, nhà thi đấu đa năng... Trang bị kĩ năng mềm đảm 
bảo cho thanh niên, sinh viên phát triển toàn diện.

V. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt tới các 

cấp ủy đảng, xây dựng các kế hoạch, đề án triển khai nội dung Chương ừình. 
Chỉ đạo các ban Đảng ủy Khối đôn đốc, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện; 
tiến hành sơ kết hàng năm và tổng kết Chương trình vào cuối nhiệm kỳ.

Phối hợp với các ban cán sự đảng các bộ, ngành chủ quản; với Công an 
Hà Nội (phòng PA83), Thành đoàn Hà Nội, các quận, huyện (các trường đóng 
trên địa bàn), định kỳ hàng quý hoặc có việc đột xuất tổ chức hội nghị trao đổi 
thông tin về công tác chính, trị, tư tưởng của sinh viên trong Khối.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án 

triển khai cụ thể phù họp với tình hình thực tế của đơn vị; hàng năm tiến hành kiểm 
tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

3. Thời gian ừ-iến khai thực hiện
- Quý 11/2016: Phổ biến, quán triệt Chương trình đến các tổ chức đảng 

trực thuộc;
- Quý ni/2016: cấp ủy trực thuộc nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương 

trình công tác, chuyên đề cụ thể hóa tổ chức thực hiện Chương trình;
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• - Quý IV/2016: Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, chương-trình công tác, 
chuyên đề tại một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; I

- Quý IV/2016 đến tháng quý II/2018: Tổ chức triển khai kế hoạch, 
chương trình công tác, chuyên đề; Sơ kết 02 năm thựcỊhiện Chương trinh;

- Quý 11/2018 đến quý 11/2020: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch,
chương trình công tác, chuyên đề; ;

- Quý 11/2020: Đánh giá, tổng kết kết quả thực tịiện Chương trình.

Nơi nhân:
- Thường trực TUHN; (để b/c)
- Các ban Đảng TUHN;
- BTV ĐUK;
- Thành viên BCĐ CTr ĐUK; (để th/h)
- Các đ/c UVBCH ĐBK;
- Các ban ĐUK;
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Lưu VP, BTG. ' ’

T/M BAN THƯỜNG v ụ
! BÍ THƯ'

Dũng



ĐẢNG Bộ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẢNG CỐNG SẢN VIÊT NAM
ĐẢNG UỶ KHÓI CÁC TRƯỜNG ' *
ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG HA NỌI Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

"k
Số 04 -CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH
tăng cuửng công tác kiêm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiếm tra Đảng ủy

trưc thuôc Đảng bô Khôi các truòng Đai hoc, Cao đẳng Hà Nôi* * o  • o  • • 7 Ö  «

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIẺM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁP 
ỦY, ỦY BAN KIÉM TRA ĐẢNG ỦY CÁC TÓ CHỨC c o  SỜ ĐẢNG TRựC THUỘC 
ĐẢNG B ộ  KHÓI (nhiệm kỳ 2010-2015)

1. Kết quả nổi bật
Công tác kiêm tra, giám sát của các câp ủy được tăng; cường lãnh đạo, 

triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ theo phương châm kiểm tra, giám sát 
phải bám sát nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Khôi đã lãnh đạo, chỉ đạo các tô chức đảng và ủy ban kiểm tra các 
cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; thường xuyên nghe 
báo cáo về tình hình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải 
quyết đon thư tố cáo tại cơ sở; cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo về các cuộc kiểm tra, 
giám sát.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, ủy ban kiểm tra các cấp, 2,ắn vó‘i tập 
huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đủ về sổ lượng, chất 
lượng, hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủv ban kiểm tra các cấp đã phát 
huy ưu điểm, kịp thời khắc phục nhũng thiếu sót, khuyết điểm, cảnh báo, phòng 
ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với tô chức đảno và đảng viên từ khi còn manh 
nha, không để trỏ' thành những sai phạm lớn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng 
trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ổn định tình hình các tổ chức CO' 
sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của đon vị.

2. Hạn chế, khuyết điểm
Bên cạnh nhừng kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của cấp 

ủy, ủy ban Kiểm tra vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm:
Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chưa làm tốt công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng. Chất lượng và hiệu quả kiêm tra, giám sát còn hạn chế, chưa



phản ánh tình hình thực tiễn; chưa coi trọng việc kiểm tra, ơiám sát thực hiện chỉ 
thị, nghị quyết và thi hành Điều lệ Đảng.

Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giám sát thườn«, 
xuyên còn hình thức, giám sát chuyên đề còn hạn chế. Kiếm tra khỉ có dấu hiệu 
vi phạm đưọ'C xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhưng thực tế việc phát hiện và 
tiến hành kiểm tra đạt kết quả chưa cao; còn nể nang, né tránh trona kiểm tra tổ 
chức đảng và đảnR viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy và ủ y  ban Kiểm tra Đảng ủy của một số tổ chức cơ sở đảng còn 
hoạt động theo sự vụ khi sự việc phát sinh mói tiến hành giải quyết vi vậy lúng 
túng trong triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến bỏ qua hoặc thực hiện không đầv 
đủ các quy trình, thủ tục, nguyên tắc; việc giải quyết đcm, thư khiếu nại, tố cáo 
chưa đảm bảo quy định, vẫn còn tình trạng đơn thư vưọt cấp. Kỷ luật, kỷ cương 
ỏ' một số tổ chức cơ sỏ' đảng chưa nghiêm, tinh thần đoàn kết, nhất trí chưa thật 
tôt; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở CO’ sỏ' đều là kiêm nhiệm, 
nghiệp vụ chuyên sâu còn hạn chế. Việc phối họp giữa ủy ban kiếm tra với các 
CO’ quan liên quan trong công tác kiếm tra, giám sát có lúc, có việc còn chậm, 
hiệu quả khôns cao. Việc thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm 
vụ do cấp ủy giao của Uy ban kiếm tra Đảng ủv tại một số tô chức cơ sỏ' đảny, 
còn hạn chế, chưa đồng đều ... vẫn còn một số cuộc kiểm tra, giám sát, oiái 
quyết đơn thư tố cáo, kỷ luật đảng thực hiện chưa đúno các quy trinh, thủ tục 
gây khó khăn cho việc giải quyết, ảnh hưởng đến uy tín của tố chức đảng, tạo ra 
nhũng bức xúc không đáng có.

Những tồn tại trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xâv dựng đảng và 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tăng cường công tác kiêm tra, ơiám sát của câp ủy, Uy ban Kiêm tra 

Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối nhằm nâng cao năng lực lãnh dạo và sức 
chiến đẩu của các to chức đảng ngăn ngừa tình trạno suy thoái vê chính trị, tư 
tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảno viên, góp phần thực hiện thắng ỉợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

“ Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong 
Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong 
cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, tố chức đảng, tố chức nhà nước, đoàn 
thể chính trị - xã hội các cấp. Từng bước hoàn thiện, quan điếm, nội dung, 
phưoĩig pháp, nâng cao hiệu quả cône, tác kiêm tra, °iám sát của Đảna trong tình 
hình mới.
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- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, 2,iám sát có phâm chất, 
đạo đức, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoạt độna thực tiễn.

2. Yêu cầu
- Xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp to chức thực hiện phù họp 

với từng đơn vị.
- Xác định lộ trình thời gian, các bước cụ thể.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện với tinh thần chú

độns;, quyêt tâm, tránh làm lướt, qua loa, hình thức, phô trương.
3. Một số chỉ tiêu:
- 100% câp ủy lãnh đạo côna tác kiêm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ 

kiêm tra, giám sát.
- 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng úv xây dựns, kế hoạch kiếm tra,

giám sát hàng năm và các hoạt động kiểm tra, si ám sát.
- 100% ủ y  ban Kiểm tra các cấp được kiện toàn kịp thời.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YÉU
1. Tiếp tục tạo sự chuyên biến trong nhận thức của các cấp ủy, tô chúc 

đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đímq đầu cấp ủy về công 
tác kiêm tra, giám sát, kỷ luật của Đãng.

Cấp ủy, người đúng đầu cấp ủv, tố chức đảrì£ phải nắm vữĩì2 quan điếm, 
tầm quan trọng, mục đích, ý nahĩa, nội dunơ các quy định của Đảng về côns tác 
kiếm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủv trons 
lãnh đạo, chỉ đạo, to chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của 
các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, của cán bộ, đảng viên với công tác kiếm tra,
giám sát, kỷ luật của Đảng để tạo được sự chuvển biến thực sự về nhận thức và
hành động đối với công tác này.

Các cấp uỷ nghiêm túc chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết số 14-NQ/TW Hội nghị iần thứ năm cùa Ban Châp hành Trung ương 
(khóa X) về “ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảno”, Nahị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vẩn đề cấp bách về xâv dựno Đảng hiện nav" 
(gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI).

Tiếp tục quán triệt “Hướng dẫn thực hiện các quy dịnh vồ công lác kiêm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trons Chương VII, Chưono VIII Điều 
lệ Đảng khóa XI” ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 
01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW, 
ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về “nhữno điều đảng viên 
không được làm”, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, quyết định của 
Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đến các cán bộ, đảng viên tron« toàn Khối.



2. Đồi mới, tăng cường chất luợng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiếm tra đảm bảo hiệu lục, hiệu quả.

Đôn đôc, hướng dẫn các to chức đảng trực thuộc xây dựng kể hoạch kiểm 
tra, giám sát toàn khóa và từng năm; xây dựns. quv chế làm việc của ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy.

Tập trung chỉ đạo kiêm tra, giám sát cấp ủv viên các cấp, cán bộ thuộc 
diện cấp ủy các cấp quản lý, trước hết là ngưòi đÚTLơ đầu; tăng cường kiểm tra tố 
chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập truno kiếm tra việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện các chi thị, 
nghị quyết của Trung ươns, các chưong trình, kế hoạch, trọn« tâm côn« tác cua 
Thành ủy và Đảng ủy Khối.

Tăng cưòng lãnh đạo, chỉ đạo, hưÓTLg dẫn của uy ban kiếm tra Đảnơ úv 
Khối đối với ủy ban kiếm tra Đảng ủy cơ sỏ' và sự phối họp giữa ủy ban kiểm tra 
cấp dưới vói ủy ban kiểm tra cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 2Ìám 
sát, kv luật đảng. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc trao đỗi, cunơ cấp 
thông tin giữa câp ủy, ủy ban kiêm tra với các Bộ chủ quản của các trườn2, Ban 
cán sự Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảns.

3. Năng cao chất ỉuợng giám sát trên diện rộng, thườn» xuyên chủ 
đông nắm bắt tình hình, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn không để nhung khuyết 
điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn. Chú trọng công tác gỉíim sát chuyên đề , tập 
trung vào những cơ sở có tình hình nồi cộm, phúc tạp tạo dư luận xẩu tronỉị 
cán bộ, đảng viên để làm CO' sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

ủy  ban kiếm tra Đảng ủy chú độns tham mưu cho cấp uy trong việc lành 
đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát; thực hiện nhiệm vụ ơiám sát đo cấp ủy cùng 
cấp giao. Giúp cẩp ủy quán triệt và triến khai các quy định, quyết định của Bộ 
Chính trị, hướng dẫn của ủy  ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện côns tác 
giám sát của Đảng.

Giám sát phải đưọ'c mở rộno cả về đối tuợng và nội dunư, tuv nhiên tránh 
tình trạng giám sát tràn lan; xác định nhiệm vụ trọns tâm cua côna tác giám sát 
phù họp với các quy định và tình hình thực tiễn của tô chức đang tron« từns thời 
gian cụ thể. Qua giám sát nểu phát hiện tố chức đảnơ, đảnơ viên có dấu hiệu vi 
phạm thì phải chuyên sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Chú trọng công tác giám sát chuvên đề, tập truns; vào nhừna cơ sỏ' có tình 
hình nôi cộm, nội d u n g  g iám sát chủ yêu  vê việc thực hiện đưòriG; lôi, rmhị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc; thực hiện 
nhũng điều đảng viên không đưọ'c làm; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức 
lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên ...

4. Xây dựng, ban hành cơ chế về công tác kiểm tra, qiám sát
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Phải kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảns. vó'i thanh tra 
nhà nưóc, thanh tra nhân dân, côn° tác kiếm tra của các đoàn thể chính trị, phối 
họp kiêm tra, giám sát với các ban của cấp ủy, với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường phối họp trong côno tác kiếm tra, 
giám sát, giải quyết đon thư khiếu nại, tố cáo vói thanh tra các bộ, naành chủ 
quản của các trường, từ đó có sự phối họp trao đối thông tin nhằm đảm bảo thực 
hiện đúng các quy định về công tác kiếm tra, giám sát tron° đản« cũng như côno 
tác thanh tra, kiêm tra theo quy định của nhà nưcrc, tránh chồng chco nhàm đảm 
bảo hiệu quả cao trong công tác kiểm tra, thanh tra nói chung.

Đảng ủy các trườns xây dựng quy chế phối họp hiệu quả công tác kiêm 
tra của Đảng và thanh tra chuyên ngành, công tác kiêm tra của tố chức chính trị - 
xã hội, đảm bảo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu 
quả công tác kiểm tra, ơiám sát.

Uy ban Kiếm tra cấp dưới tiến hành kiêm tra, giám sát, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, thi hành kỷ luật đảng phải thường xuyên báo cáo, xin V kiến lãnh đạo, 
chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, nguyên tắc, quy trình, thủ tục 
của cấp trên đế thực hiện đúng các quy định của đảno.

5. Thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp đủ về sổ 
lượng, đảm báo về chất lượng, quan tâm bồi dirõiĩíỊ nân<Ị cao chuyên môn, 
nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ làm cán bộ kiếm tra Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoại dộno của 
ủ y  ban Kiêm tra, quy hoạch cán bộ làm công tác kiêm íra, «iám sát. có các tiêu 
chí lựa chọn cán bộ làm công tác kiếm tra với phương châm “vì côn« việc mà bố 
trí con người, chứ không phải vì con nơưò'i mà bô trí côno việc”, cán bộ kiêm tra 
phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tron« sáns, có kiốn thức, hiếu 
biết về pháp luật, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ đưọc giao.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn ủy  ban Kiếm tra không 
đê xảy ra tình trạng hẫng hụt cán bộ làm công tác kiếm tra; tăng cưòng côno tác 
tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị đầv đủ tài liệu, cơ sỏ' vật chất; cán 
bộ kiểm tra phải tích cực học tập và làm theo tẩm oươno dạo dức I lò Chí Minh, 
cán bộ kiểm tra phải thực sự vững vàng về phấm chất chính trị, đạo dức, lối 
sống, giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh, dũno khí, dám đấu tranh vó'i các liêu cực, 
bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ.

Các cấp ủy quan tâm, vận đụng chính sách liên quan đến dòĩ sốno vật 
chất, tinh thần của cán bộ làm công tác kiểm tra, kịp thòi động viên, khích ỉộ cán 
bộ làm công tác kiểm tra có thành tích; có chính sách đào tạo, bôi dườn«, đê bạt 
cán bộ làm công tác kiêm tra, trưởng thành trono các lĩnh vực.

6. Phương hướng, nội dung, phương thúc kiêm tra, íỊĨám sát
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Phương hướng: Ở mỗi giai đoạn, côns, tác kiếm tra, °iám sát phải xuất 
phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công, íác xây dựng 
đảng, đó là nguyên tăc đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu, nội dun° cua công 
tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung: cấp ủy, Uy ban Kiếm tra Đảng ủy tập trung kiếm tra, giám sát 
việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tẳc tập trung dân chủ và o iữ 2jn đoàn 
kết nội bộ; việc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chổng làn« 
phí; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảno viên; đấy 
mạnh công tác giám sát chuyên đề trong các lĩnh vực nhạy cảm, nôi cộm dễ phái 
sinh sai phạm như công tác đào tạo, tuyển sinh, công tác tố chức cán bộ, việc 
quản lý tài chính, tài sản, đất đai, dự án,..., kiêm tra, giám sát việc thực hiện các 
quy định của Trung ương về những điều đảng viên khôn« được làm.

Phương thức: kiếm tra, giám sát phải đưọ'c tiến hành côn« khai, dân chu, 
khách quan, kịp thòi, chặt chẽ, lấy phòng n°ừa là chính; làm rõ ưu dỉếm, khuyết 
điếm vi phạm, đồng thời phát hiện những nhân tố mó'i, phát huy sự năna dộno7 
sáng tạo của đảng viên; giám sát phải mỏ' rộng, kiếm tra phải trọng tâm, trọng 
điểm; khi tiến hành thi hành kỷ luật đối vói tổ chức đảng và đảng viên phải thực 
hiện đúng nguyên tắc, quy trình, íhủ tục, đánh giá khách quan, khôno de oan sai 
trong việc thi hành kỷ luật.

IV. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công thực hiện
L L  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 'Tăng cường công tác kiếm tra, 

giám sát của cấp ủy, ú y  ban Kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảno bộ Khối các 
trường Đại học, Cao đãng Hà Nội”; phân công các đông chí trono Thưòrm trực, 
Ban Thường vụ chỉ đạo câp ủv CO' sở xâv dựng kê hoạch ưicn khai ihực hiện, 
đồng thời hướng dẫn, theo dõi, kiếm tra việc triến khaỉ Chưoĩig trình.

1.2. Ban Chỉ đạo chương trình
Giúp Ban Thường vụ, Ban Châp hành xây dựng chươns trình và tô chức 

thực hiện chương trình; hàng năm tô chức kiêm tra, đánh giá kêt quả iriên khai 
thực hiện Chương trình ở các cấp ủy trực thuộc; tỗna. kết thực tiễn, tham mưu dề 
xuất, bô sung các nội dung phù họp với từna thời điêm cụ thc.

J.3. Văn phòng, cảc ban Đảng ủy Khối
Giao cho ủ y  ban- Kiểm tra Đáng ủy Khối làm thường trực của Ban chí 

đạo thực hiện chương trình. Các ban của Đảng ủy Khối căn cứ chức nãng, nhiệm 
vụ được phân công phối họp giúp Ban Chỉ đạo, Ban Thưòna, vụ Dảno ùv Khôi 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy irực thuộc tổ chức thực hiện Chươno 
trình; tổng hợp, nắm tình hình và tham mưu giúp Ban Thườn.0, vụ, Ban Chấp

6
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hành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm và tổ chức tổng kếi 
cuối nhiệm kỳ; nghiên cứu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình vào 
Kê hoạch công tác hàng năm và trong suốt nhiệm kỳ.

1.4. Cấp ủy cơ sở trực thuôc
Căn cứ nội dung Chương trình, xây dụng kê hoạch, dề án, chuyên đc cạ thế 

phù họp với tình hình thực tế của đon vị để thực hiện Chương trình có hiệu quả.
2. Thòi gian thực hiện
- Quý 11/2016: triển khai chươne trình đến các cấp ủy cơ sớ
- Quý III/2016: các cấp ủy CO' sở căn cứ vào chương trình của Đáng uy 

Khối xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
- Quý IV/2016 kiêm tra việc thực hiện chương trình của các cấp ủy CO' sỏ'
- Hàng năm sơ kết việc thực hiện chương trình ;
- Năm 2020 tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình.
Trên đây là chương trình “Tăng cường công tác kiêm tra, giám sút cùa 

cấp ủy, Úy ban Kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đáng bộ Khối các triànv* -Bụi 
học, Cao đắng Hà Nội”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ycu cầu các cẩp ủy cơ 
sỏ’ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mục dích, ycu cầu, 
tiến độ thòi gian. Khi chương trình đã ban hànlì, trong quá trình tô chức thực 
hiện nếu phát hiện ra những vấn đề mới, Ban Thường vụ, Ban chi đạo chương 
trình sẽ nghiên cứu, bô sung đảm bảo chương trình dược thực hiện có hiệu qua.

Nơi nhân:
- Thường trực TUHN; c
- UBKTTUHN;
- BTV ĐUK;
- Thành viên BCĐ Ch.tr ĐUK;
- Các đ/c UVBCH ĐBK;
- Các ban ĐUK;
- Các TCCSĐ trực thuộc;
- Lưu.

đề b/c

T/M BAN THƯỜNG v ụ  
BÍ THƯ "

đế
thực
hiện



ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHÓI CÁC TRƯỜNG , . ,
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI Hà Nộị ngày 27 thánz 12 năm 2016

•  9  7  m

*
SỐ 05 - CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH
phát huy sửc mạnh của đội ngũ trí thức các trưòug đại học, cao đẳng 

tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, KÉT QUẢ THựC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2015 

Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn 
hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế; là nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng 
trọng điểm của Thủ đô và đất nước, nhiều nhà khoa học, nhà giáo, trí thức tiêu 
biểu trong mọi lĩnh vực. Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là 
một khối trí thức đặc thù, hiện nay có 67 tổ chức cơ sở đảng (56 đảng bộ, 10 chi 
bộ trường và 01 chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối) với hơn 14.700 đảng viên, sinh 
hoạt tại 1.040 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Toàn Khối có 43 trường đại học, học 
viện, 23 trường cao đẳng, trực thuộc 11 bộ, ngành với trên 1.000 giáo sư và phó 
giáo sư; 3.000 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 9.000 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, 
kỹ sư và tương đương; có khoảng 500.000 sinh viên chính quy.

1. Nhũng kết quả đạt được
Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 

đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính, trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 
ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. 
Đảng bộ Khối và các cấp ủy đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng, 
xây dựng chương trình, giáo trình, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, 
kiểm tra, đánh giá. Công tác nghiên cứu khoa học, họp tác quốc tế được đẩy 
mạnh, chủ động trong hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Trong 5 năm 
qua, các trường trong Khối đào tạo được hon 50.000 cử nhân cao đẳng, 350.000 
cử nhân, kỹ sư, bác sĩ hơn 20.000 thạc sĩ và gần 2000 tiến sĩ; đã nghiệm thu hơn 
600 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, gần 7.000 đề tài cấp Bộ và cấp trường; hơn
10.000 bài báo đãng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 3.000 
công trình khoa học, được đãng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế; 
đã ký hơn 300 dự án liên kết với các nước, 230 công trình họp tác nghiên cứu 
khoa học được chuyển giao công nghệ với các trường đại học và tổ chức quốc



tế, 270 hội thảo khoa học quốc tế, 500 hội thảo khoa học với các trường; trao đổi 
gần 3.000 lưọt giảng viên, sinh viên học tập, nghiên cứu với đối tác nước ngoài.

Bên cạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, các trường trong 
Khối đã có nhiều công trình nghiên cứu tham gia vào các lĩnh vực như: quản lý 
đô thị, phát triển nông nghiệp nông thôn, y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, quốc 
phòng an ninh của Thành phố đã và đang phát huy tác dụng tích cực. Nhiều ý 
kiến góp ý, tư vấn, phản biện có giá trị thiết thực của đội ngũ các nhà khoa học, 
trí thức đối với các chủ trương, chính sách lớn của Thành phố đã góp phần làm 
cho các chủ trương, chính sách ngày càng hoàn thiện, hiệu quả và đi vào cuộc 
sống. Trong 5 năm qua các trường trong Khối đã đào tạo, đào tạo lại cho Thành 
phố hơn 2000 công chức, viên chức; tham gia gần 400 đề tài nghiên cứu khoa 
học các cấp, gần 200 dự án về các lĩnh vực phát triển kinh tế Thủ đô.

2. Những hạn chế
Đảng ủy Khối chưa thực sự phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Thành 

phố với các trường đại học, cao đẳng trong Khối, chưa tận dụng được tiềm năng, 
sức mạnh của đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Vấn đề phát triển kinh tế trí thức và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
Thủ đô đã được quan tâm nhưng chưa phát huy được tiềm năng đội ngũ trí thức 
khối các trường đại học, cao đẳng. Sự kết nối giữa các trường với các sở, ban, 
ngành của Hà Nội còn mang nặng tính hình thức, đơn lẻ; chưa có tính hệ thống 
chặt chẽ.

Các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ của Thành phố chưa đồng bộ, chậm được đổi mới, chưa khuyến 
khích và thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các chuyên 
gia giỏi. Nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng chưa đáp ứng đủ nguồn 
kinh phí đầu tư để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

n. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
Phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo, nhà khoa học, lực 

lượng trí thức các trường tham gia vào phát triển kinh tế xã hội và củng cố an 
ninh quốc phòng, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức để đổi mói mô hình kinh tế 
gắn với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo 
đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến.



Đổi mới về chính sách để phát triển kinh tế tri thức, đánh giá đúng vị trí, vai 
trò của đội ngũ trí thức ừong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát 
triển nền kinh tế tri thức “Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và có vị trí cao về một số 
lĩnh vực trong khu vực”.

2. Các chỉ tiêu cụ thể
- Từ nay đến năm 2020: Phối họp đào tạo và đào tạo lại 3000-5000 công 

chức, viên chức Thành phố;
- Phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng trong Đảng bộ có ít nhất một 

công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án chuyển giao khoa học công nghệ 
hoặc chương trình, đề án kí kết vói các sở, ngành của Thành phố.

ra. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP
1. Phưong hưóng

Đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô. Đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân 
lực và thị trường lao động. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát 
triển kinh tế xã hội gắn vói phát triển kinh tế tri thức.

Triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, các dự án, chương trình đào tạo, 
các đề tài khoa học, công nghệ, hội nghị, hội thảo, nhập khẩu công nghệ phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đề xuất, phản biện các chủ trương, chính sách và biện pháp giải quyết các 
vấn đề kinh tế - xã hội của Thủ đô. Dự báo phát triển và định hướng dư luận 
xã hội.

2. Nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Công tác tưyễn truyền
2.1.1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, 

giảng viên, các nhà khoa học về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với 
việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thủ đô vãn minh, hiện đại. Mỗi cán bộ, 
đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, vận động các giảng viên, cán bộ thực hiện 
thắng lợi Chương trình.

2.1.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các sở ban 
ngành Thành phố về vị trí, vai ữò, tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức các 
trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong việc phát huy nguồn lực đó, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
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2.2. Tăng cường hoàn thiện thể chế, chính sách
2.2.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, 

quan trọng đề nghị Thành ủy thể hiện quyết tâm chính trị, ban hành Chỉ thị, 
Nghị quyết chuyên đề về phát huy tiềm năng của trí thức tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phố, lãnh đạo cả hệ thống chính trị tham gia tạo sự 
chuyển biến đồng bộ, tích cực và hiệu quả.

2.2.2. Thành phố xây dựng ban hành về cơ chế chính sách, đảm bảo công 
khai, minh bạch, cụ thể để các nhà khoa học tham gia vào đặt hàng, đấu thầu các 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phổ; được góp ý, phản 
biện vào các chương trình, chiến lược, mục tiêu trên các lĩnh vực của Thành 
phố. Có chính sách phát triển khoa học công nghệ đầu tư, hỗ trợ các đề tài, dự 
án tiềm năng mang lại lợi ích cho cộng đồng.

2.2.3. Hoàn thiện chính sách thi đua khen thưởng, tôn vinh các kết quả 
nghiên cứu khoa học có giá trị cao. Có chính sách đãi ngộ, trọng dụng trí thức, 
tạo môi trường để trí thức sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển của Thành phố. 
Tổ chức triển lãm quốc gia về thành tựu khoa học của trí thức đối với sự phát 
triển của Thủ đô và đất nước.

2.3. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo
2.3.1. Đảng ủy Khối là cầu nối tham mưu, xây dựng kế hoạch, nội dung, 

giải pháp; Thành phổ lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, huy động cả hệ thống chính 
trị tham gia, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Để vận hành cơ chế 
này, đề xuất với Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình do 
lãnh đạo Thành phố làm Trưởng bản, Đảng ủy Khối làm Thường trực nhằm 
phát huy hiệu quả.

2.3.2. Xây dựng quy chế, chế độ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát tiến 
độ thực hiện, chế độ giao ban định kỳ, thông tin báo cáo việc thực hiện ý kiến 
của Ban chỉ đạo và kết luận tại các buổi giao ban. Kịp thời động viên khen 
thưởng; đồng thời rút kinh nghiệm những hạn chế tồn tại trong triển khai thực 
hiện Chương trình.

2.3.3. Thành lập các nhóm chuyên gia
- Lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, giao thông vận tải (nhóm 

các trường kiến trúc, xây dựng);
- Lĩnh vực phát triển kinh tế (nhóm các trường kinh tế);
- Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường (nhóm các trường: 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, các trường kỹ thuật);
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- Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, nghệ thuật 
(nhóm các trường kỹ thuật, sư phạm, văn hóa nghệ thuật);

- Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân: (nhóm các trường Y-Dược).
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai kế hoạch phối họp vói các sở, ngành 

liên quan của Thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy đảng trực thuộc 
phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình.

2. Các ban, văn phòng Đảng ủy Khối
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện 

các nội dung của Chương trình theo nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra quá trình thực hiện ỏ' các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tổng họp 
kết quả thực hiện trong toàn Đảng bộ để tiến hành sơ kết, tổng kết Chương trình 
theo đúng yêu cầu, tiến độ.

3. Các tổ chức cơ sỏ' đảng trưc thuôco  • •

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình bảo đảm thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. .

V. TIẾN Đ ộ  THỰC HIỆN
- Quỷ IV/20Ĩ 6: Phổ biển, quán triệt Chương trình đến các tổ chức cơ sỏ' đảng 

trực thuộc.
- Quý 1/2017: Các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu xây dựng kế hoạch, Chưong 

trình, chuyên đề cụ thể hóa tổ chức thực hiện Chương trình.
- Quỷ 1/2019: Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình tiếp tục đẩy mạnh kế 

hoạch, thực hiện Chương trình;
- Quý ỊỊ/2020: Đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Chương trình.

Nơi nhân: T/M BAN THƯỜNG v ụ
“ TTTUHN;
- Các ban Đảng TUHN;
- Các đ/c ĐƯV ĐƯK; (  để t/h)
- Các Ban và VPĐUK;
- Các TCCSĐ trực thuộc;
- Lưu.

(để b/c)

Vũ Tuấn Dũng



ĐẢNG B ộ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẢNG CÕ N G  SẢN V IÊT NAM
ĐẢNG ỦY K H Ố I CÁC TRƯỜNG ; s s
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI Hà N&> ngày 04 thánẽ  01 năm 2017

« « > *

-k
Số 06 -  CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tir Ban Chấp hành Trung ương (khóa 

XTĨ) vê tăng cưò ng xây dựng, chỉnh đôn Đảng; ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự

chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ 
tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chương trình hành động số 15
-  CTr/TU, ngày 09/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đôn Đảng; ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi sông, 
những biêu hiện “tự diên biên”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; Đảng ủy Khôi các 
trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội xây dựng Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Khối và tĩnh hình, nguyên 
nhân; nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không 
được ngăn chặn, đẩy lùi.

Nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
trong Nghị quyêt thành các chương trình, kê hoạch, đê án của từng câp, ngành 
đê triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tạo bước chuyển biến tích cực, 
mạnh mẽ trong công tác xằy dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, 
mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò 
của Đảng bộ Khối trí thức, trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực 
hiện Nghị quyết.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết của 
Trưng ương, Chương trình hành động của Đảng bộ Khối đồng bộ, toàn diện, có 
trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực 
lớn của cả hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện 
để giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị, nhà 
trường ừong toàn Đảng bộ Khối.

3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, 
nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây 
dựng Đảng trước đây; cấp ủy các cấp phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo,



chỉ đạo thực hiện, người đứng đầu các cấp phải thực sự đoàn kết, gương mẫu, 
đông thòi có những giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế tồn tại đã được chỉ 
ra. Đê cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình cần kết hợp vói giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 
phạm; tập trung giải quyêt những vụ việc bức xúc. Trong thực hiện Nghị quyết 
cân chuân bị kỹ lưỡng, chú trọng các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, đảng 
viên, giảng viên, nhân viên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU
1. Tô chức học tập, quản triệt; giáo dục chính trị tư tướng nâng cao 

nhận tbức và bành động của toàn Đảng bộ Khối trong thực hiện Nghị quyết; 
đây mạnh học tập và Ịàm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh

- Căn cứ Ke hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập 
chuyên đê toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tương, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” và Chương ữình hành động này, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng 
ủy Khôi chỉ đạo tô chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, 
giảng viên, nhân viên và sinh viên về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp 
của Nghị quyêt đê cụ thê hóa xây dựng thành kê hoạch thực hiện, găn với tình 
hình thực tiễn, điều kiện, yêu cầu cụ thể của Đảng bộ Khối và của từng trường.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền 
các nội dung của Nghị quyết, Chương trinh hành động của Đảng ủy Khối gắn với 
chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Khối các 
trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; những đóng góp của các trường đại học, cao 
đẳng trong Khối đối với Thủ đô; những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích 
cực, mô hình mới, cách làm hay; tăng cường theo dõi, phản ánh trung thực, khách 
quan tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động ở các đảng 
bộ, chi bộ trường.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức ừong toàn Đảng bộ về ý 
nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập. Thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính tri, Kế 
hoạch số 28- KH/ĐUK ngày 29/9/2016 của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Cụ thể hóa và thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp ừong việc rèn luyện về phẩm chất 
chính trị, đạo đức, lối sống; trách nhiệm vói công việc được giao. Ngưòi đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi trọng việc đối thoại, tiếp nhận và xử lý những 
kiến nghị, phản ánh của quần chúng, ừong đó có phản ánh về những biểu hiện suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ừong cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị 
mình phụ ừách.
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- Chủ động tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại về nhận thức, quan điểm 
còn khác nhau liên quan đên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, các chủ trương lớn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 
thê chính trị - xã hội ừong nhà trường đâu tranh, phản bác các quan điêm sai trái, 
luận điệu xuyên tạc của các thê lực thù địch, tô chức phản động, phần tử cơ hội, 
bât mãn chính trị chông phá Đảng, Nhà nước; gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng 
vói nhân dân, chia rẽ khôi đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng các chủ đề giáo dục 
chính trị, tư tưởng mang nét riêng, độc đáo phù hợp với đặc thù khối trí thức và 
sinh viên; có biện pháp theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của sinh viên thông qua 
các ừang mạng xã hội.

- Tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo 
đức, phong cách, lối sống, môi trường sư phạm và đòi sống văn hóa lành mạnh 
trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong cơ 
quan, đơn vị, trường học, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức - văn hóa học đường phù 
hợp với đặc thù và tình hình thực tế; đề cao, tiếp tục xây dựng, bồi đắp nép đẹp 
văn hóa, văn minh, thanh lịch của Thủ đô găn vói mục tiêu, giải pháp phù hợp đặc 
thù riêng; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11 -  CT/TU, ngày 03/10/2012 của 
Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố. 
Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc Quy định số 55 -  QĐ/TW ngày 19/12/2016 
của Bộ Chính trị “Ve một số việc cần làm ngay để tăng cường vai ừò nêu gương 
của cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính. Nhà 
nước các cấp; chỉ đạo của Trung ương về việc kiếm soát ngay các hoạt động xa 
hoa, lãng phí, không phù hợp vói thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm 
xã hội.

2. về nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình
- Việc kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết được thực 

hiện gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất. Trong kiểm điểm phê bình và tự 
phê bình phải thực chất, tự giác, chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên 
nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tránh tư tưởng nể nang né tránh, ngại 
va chạm, làm qua loa, đại khái; đồng thời phải phòng ngừa việc lợi dụng phê bình 
để quy chụp, nói xấu, thiếu ý thức xây dựng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. cấp 
trên và người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới 
học tập, làm theo.

Kiểm điểm tập thể phải được chuẩn bị chu đáo; báo cáo phải thể hiện rõ kết 
quả, thành tích cũng như các khuyết điểm, yếu kém trong thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao của tập thể cấp ủy, trong tổ chức thực hiện cần tiếp tục làm rõ 
các bài học kinh nghiệm, đặc biệt là phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm, 
nguyên nhân và phương hướng khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình của cá nhân.

Kiểm điếm tự phê bình và phê bình của cả nhân phải thế hiện rõ trách 
nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với cá nhân là cán bộ
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lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả, thành tích cũng như hạn chế, yếu kém của 
cơ quan, đơn vị, lĩnh vực và đội ngũ cán bộ trực tiếp thuộc quyền được giao quản 
lý, phụ trách; việc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, 
không có biêu hiện suy thoái, “tự diễn biên”, “tự chuyên hóa”; việc thực hiện kế 
hoạch sửa chữa, khăc phục khuyêt điêm.

- Đổi mới, mở rộng dân chủ, đa dạng các kênh thông tin trong việc kiểm 
điêm, đánh giá, phân loại tô chức, cá nhân. Trước khi kiểm điểm, cấp ủy (hoặc 
ban thường vụ câp ủy) quyêt định nội dung, hình thức tô chức lây ý kiên đóng 
góp của ban châp hành các tô chức chính trị-x ã  hội trong nhà trường.

- Việc gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực 
thuộc và cán bộ thuộc quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối do Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định theo thẩm quyền. Ban Tổ chức Đảng ủy 
Khôi có ừách nhiệm chủ trì phôi hợp với ủ y  ban Kiêm tra Đảng ủy Khối và các 
cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nội dung gợi ý 
kiểm điểm; tập trung vào những noi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu 
hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm có ừách nhiệm báo cáo giải trình 
về những nội dung được gợi ý kiểm điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân 
công đồng chí ủy viên ban thường vụ trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm đối với 
những tập thể và cá nhân được gợi ý kiểm điểm. Ban thường vụ Đảng ủy Khối 
gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân, báo cáo xin ý kiến đóng góp của cấp ủy cùng 
câp trước khi báo cáo câp trên trực tiêp.

- Việc gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực 
thuộc và cán bộ thuộc quyền quản lý của cấp ủy cơ sở do cấp ủy cơ sở quyết định 
theo thẩm quyền. Tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm có ữách nhiệm báo cáo 
giải trình về những nội dung được gợi ý kiểm điểm, cấp ủy cơ sở gợi ý kiểm 
điểm phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ hoặc đảng ủy viên trực tiếp dự 
và chỉ đạo kiểm điểm, cấp ủy gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân báo cáo kết quả 
kiểm điểm lên cấp ừên trực tiếp.

- Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch khắc phục 
khuyết điểm báo cáo với cấp ủy trực tiếp quản lý. cấp ủy, tổ chức đảng thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và 
cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường họp vi phạm.

_ > _  *> _ _ _  _ _ _
5 T ysì _ <Ạ J r  y A I  _ Ï  Ạ r  > _ Ạ  y /  _ .  f  7. Vẽ công tác to chức bộ máy và công tác cán bọ
- Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định ừong công tác cán 

bộ của Đảng ủy Khối theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ 
giữa các khâu, liên thông giữa các cấp, theo các quy định, hướng dẫn của Trung 
ương và Thành ủy. Rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quả lý chặt 
chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như: 
phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý.
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- Cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy 
chê, quy định, quy trình vê công tác cán bộ ở đơn vị mình; hoàn thiện các quy 
định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp phòng, ban, khoa, đơn vị trực thuộc 
trường; bô trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo tiêu chuân, đúng người, đúng việc 
và đúng quy trình, minh bạch. Thực hiện chuân hóa đội ngũ nhà giáo theo từng 
trình độ đào tạo của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường cải cách hành chính, xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính tri trong sạch, vững mạnh. Rà soát quy trình 
giải quyêt công việc và xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi 
quyền lực của người có chức, có quyền trong các cơ quan, đơn vị; xác định rõ 
thẩm quyền trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn công việc.

- Kiên quyết xử lý, thay thế các cán bộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên yếu kém về phẩm chất đạo 
đức, năng lực, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy các cấp và những trường hợp 
người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chổt các cấp có nhiều dư luận thắc 
măc vê sự rèn luyện, nêu gương và không đủ tiêu chuân. Rà soát, sàng lọc và đưa 
ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Các trường chủ 
động xây dựng tiêu chí đánh giá và cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác đối 
vói những trường hợp không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất theo 
quy định. Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ đảm bảo thực 
chất nhằm nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức 
hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động.

- Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, 
quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cấp ủy và các chức danh 
lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ tiếp theo; gắn quy hoạch vói luân chuyển, đào 
tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, địa chỉ cụ thể để chủ động chuẩn bị đội 
ngũ cán bộ kế cận. Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Khối 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025, 100% cấp ủy từ cơ sở 
đến Đảng ủy Khối đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Đảng.

4. về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và xử lý  nghiêm các hành vi vi phạm
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức 

thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động, cụ thể hóa vào chương trình kiểm 
tra, giám sát hằng năm của cấp ủy.

- Tăng cường phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn, 
thư tô cáo với Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành chủ quản của các trường đại học, 
cao đẳng trong Khối. Xử lý những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc để cơ quan, 
đơn vị yếu kém, xảy ra vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc; tạm đình chỉ công tác 
để kiểm tra, kiểm điểm khi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có dấu hiệu 
vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả ừong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện
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thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với hành chính Nhà nước và tổ chức 
chính tr ị-x ã  hội.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định. Nghiên cứu 
quy định vê thâm định xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, 
thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định khi đề bạt, bổ nhiệm hoặc thấy 
cần thiết.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa; đồng thời chủ động nắm tình 
hình, phát hiện, xử lý những đối tượng chông đối, phàn tử cơ hội, bất mãn chính 
trị; xử lý nghiêm đối với những cá nhân, nhóm người cẩu kết với nhau, lợi dụng 
dân chủ, nhân quyên, tôn giáo, dân tộc đê tuyên truyên, xuyên tạc; có hành vi nói, 
viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

5. Phát huy mạnh m ẽ vai trò của các to chức chính trị - xã hội ừong nhà 
trường

- Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo vận 
động quần chúng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mói. Nâng cao chất lượng 
hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường vai trò giám sát và phản biện của 
các đoàn thê đâu tranh chông suy thoái, “tự diễn biên”, “tự chuyển hóa” ừong cán 
bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn của nhà trường; củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, 
đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên đối với Đảng nói chung, vói toàn 
Đảng bộ Khối nói riêng; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân 
dân và đội ngũ trí thức.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ cộng tác viên dư luận xã hội của 
Đảng ủy Khối, nắm chắc tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, 
nhân viên và sinh viên, tạo điều kiện để quần chúng phản ánh và tiếp nhận, xử lý 
kịp thời các thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên thông qua hội 
nghị cán bộ công nhân viên chức, ban giám hiệu đối thoại trực tiếp với sinh viên, 
đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo, ừong đó có nội dưng liên quan đến 
suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và thông tin 
kết quả tới cán bộ, đảng viên và quần chúng theo quy định của Đảng và pháp luật.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Ban TỔ chức Đảng ủy Khối
- Chủ trì phối hợp với các ban Đảng và Văn phòng Đảng ủỵ Khối tham 

mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ 
chức cán bộ nêu ở mục 3, phần II.

- Chủ trì phối hợp vói các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng tiêu 
chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, 
điều động; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức 
sinh hoạt định kỳ, chuyên đề để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

6



- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức việc lấy phiếu tín 
nhiệm định kỳ hoặc đột xuât theo quy định; chủ trì phối họp với ủ y  ban Kiểm tra 
Đảng ủy Khối, các cơ quan chức năng gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân.

2. ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm 
của Ban Thường vụ, Ban Châp hành Đảng ủy Khối. Tham mưu các chuyên đề 
kiêm tra và kiêm ữa đột xuât. Xem xét, xử lý những trường họp cán bộ vi phạm 
hoặc đê cơ quan, đan vị yêu kém, xảy ra vân đê phức tạp, dư luận bức xúc.

- Cụ thể hóa quy định của Trung ương, Thành ủy, ủ y  ban Kiểm tra Thành 
ủy nghiên cứu phương pháp thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của 
việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định khi đề bạt, bổ 
nhiệm phù hợp với đặc thù của Khối; tham mưu quy định về thẩm quyền và đề 
cao trách nhiệm của người đứng đầu ữong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới 
quyên đê kiêm điêm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc t ì  ừệ, kém hiệu quả trong thực 
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu thực hiện tiếp 
nhận thông tin phản ánh, khiêu nại, tô cáo của công dân, trong đó có nội dung liên 
quan đến suy thoái, “tự diễn bien”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và 
hướng dẫn việc bảo vệ người phản ánh, tố giác, đấu tranh chống suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
- Đôn đốc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18 - KH/TU, ngày 01/9/2016 của 
Thành ủy và Kế hoạch số 28 - KH/ĐUK, ngày 29/9/2016 của Đảng ủy Khối về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Tham mưu chỉ đạo toàn Đảng bộ Khối hiện nghiêm túc Quy định số 55 -  QD/TW 
ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về  một số việc cần làm ngay để tăng cường 
vai ừò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, cần thực hiện ngay việc chấm dứt tình 
trạng ăn uống, liên hoan, gặp mặt khi hội họp, các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày 
truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, thuyên chuyển 
công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, lễ hội,—xa hoa, lãng phí, 
không phù họp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư ỉuận 
xã hội.

- Chủ động định hướng, cung cấp thông tin; chú ữọng tuyên truyền chủ 
trương, đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành 
tựu trong xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước và truyền thống 30 năm công 
tác xây dựng Đảng Khôi các trường đại học, cao đăng Hà Nội.

- Cụ thể hóa đề cương định hướng của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban 
Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền đấu ừanh, phản bác các quan điểm sai trái, 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội,
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bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước; gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng 
với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Căn cứ tình hình thực tế, tham 
mưu tô chức diễn đàn trao đổi, đối thoại về nhận thức, quan điểm còn khác nhau 
liên quan đên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước.

- Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, 
nhân viên, sinh viên, dư luận xã hội đê tham mưu chủ trương, giải pháp xử lý kịp 
thời, hiệu quả. Phát huy vai ừò và tính tích cực của Tổ cộng tác viên dư luận xã 
hội của Khối kịp thời nắm bắt thông tin và đề ra các biện pháp đấu ừanh, ngăn 
chặn, đây lùi suy thoái, “tự diên biên”, “tự chuyên hóa” ừong nội bộ. Chỉ đạo việc 
nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, cách làm hay; đấu tranh 
phê phán với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hành vi 
vi phạm chuân mực đạo đức xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy đảng trực thuộc phổ biến, quán 

triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình hành động; chỉ đạo 
việc đánh giá việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kết quả thực hiện theo định kỳ 
hằng năm.

2. Các ban, văn phòng Đảng ủy Khối
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực 

hiện các nội dung của Chương trình theo nhiệm vụ được giao; thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tổng 
họp kết quả thực hiện trong toàn Đảng bộ để tiến hành sơ kết, tổng kết Chương 
trình theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

3. Các tô chức cơ sở đảng trực thuộc
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết của Trung ương, 

Chương trình hành động của Đảng ủy Khối bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù 
hợp tình hình thực tế của đơn vị (trong quý 1/2017). Thường xuyên rà soát, tổng 
hợp, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối theo quy định./.

Nơi nhân:
- Thường trực TUHN; (đểb/c)
- Các ban Đang TUHN; (để b/c)
- Các đ/c UVBCH ĐBK;
- Các ban ĐUK;
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Lưu VP. ỹ v t /  ' '

T/M BAN THƯỜNG v ụ
THƯ



ĐẢNG B ộ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆT NAM
ĐẢNG UỶ KHÓI CÁC TRƯỜNG ’ '
ĐẠI HỌC, CAO ĐÃNG HÀ NỘI Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

'k
Sổ 07 - CTr/ĐƯK

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chính 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, ỉối 
sống, những biếu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội hộ thực hiện 
tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đấy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình 03-CT/ĐUK “về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ, giảng viên, sinh viên khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

2. Cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm 
2017 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng thực hiện tốt kế hoạch 
nhiệm vụ năm học 2017-2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa XI) về đổi mới giáo dục và đào tạo; ừiển khai thực hiện chuông 
trình sô 05-CT/ĐƯK ‘'phát huy sức mạnh của đội ngữ trí thức các ừ-ưòng Đại 
học, Cao đăng tham gia xây dụng và phát ưiến Thủ đô ".

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Chương 
trình 02-CT/ĐUK về “Nâng cao năng lực, sức chiến đẩu của các cấp ủy đảng 
và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao 
đắng Hà Nội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự 
chuyên biến mạnh về công tác xây dựng, chinh đốn Đảng”. Chỉ đạo xây dụng 
các đề án, kế hoạch cụ thể hóa Chương trình theo tình hình thực tế của các đon 
vị. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch của Đảng bộ Khối và các 
tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức tốt Đại hội chi bộ 
trục thuộc Đảng bộ cơ sở.
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4. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp, 
bám sát chương trình số 04-CTr/ĐUK “về tăng cường công tác kiếm tra, giám 
sát của của cấp ủy, ủv ban Kiểm tra Đảng ủy ứực thuộc Đảng bộ Khối các 
trường Đại học, Cao đăng Hà Nội Thực hiện tốt chức năng giám sát đối vói 
các tô chức cơ sở đảng và đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vỉ 
phạm.

5. Lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động của công tác dân vận. Tiếp tục củng 
cô, đôi mới hoạt động của các tô chức chính trị-xã hội trong nhà trường. Kiểm 
tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ỏ’ cơ sở. Phát động phong trào 
ủng hộ của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội với Biển, Đảo 
quê hương.

6. Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt 
động của cấp ủy. Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ưong, Thành phố về công tác nội chính.

7. Chỉ đạo to chức tốt các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 30 năm 
ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, Cao đẳng 
Hà Nội.

II. DỤ KIẾN NỘI DƯNG CÁC H ộr NGHỊ BAN CHẤP HÀNH 
ĐẢNG B ộ  KHỐI

Căn cứ chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, 
nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, dự kiến năm 2017 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối họp 04 phiên:

1. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7 (tháng 01/2017)
(1) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2017.

(2) Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kv luật trong 
Đảng năm 2016, phưcmg hướng, nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch công tác kiểm 
tra, giám sát năm 2017 của Ban Chấp hành.

2. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (tháng 04/2017)
(1) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quv I năm 2017.

(2) Báo cáo tổng kết kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 
30 năm Ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, 
Cao đẳng Hà Nội (14/4/1987 - 14/4/2017).
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3. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (tháng 07/2017)
(1) Báo cáo sơ kết công tác xây dựne; Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm côns, tác 6 tháng cuối năm 2016.

(2) Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 
2020-2025.

4. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ỉần thứ 10 (tháng 10/2017)
(1) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 

trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2017.

(2) Đánh giá sơ kết 02 năm việc triển khai thực hiện các chương trình 
trọng tâm của Đảng bô Khối trong nhiệm kỳ.

5. Các Hội nghị chuyên đề
Ngoài các nội dung cơ bản như ừên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ 

chức các hội nghị chuyên đề đe bàn, quyết định một số nội dung căn cứ theo quy 
định, quy trình công tác và tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối.

III. TỎ CHỨC THỤC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm và thòi gian họp của Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối 
được giao chuẩn bị các nội dung, thực hiện bảo đảm chất lượng và thời gian 
theo yêu cầu./.

Nơi nhân: T/M BAN THƯỜNG v u
- T ĩ  ĨWT\J-

- Các đ/c UVBCH ĐBK; 
-C ác  Ban, VP ĐUIC;
- Các TCCSĐ trực thuộc ;
- Lưu.



ĐẢNG BỘ THÀNH PHÔ HÀ NỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHÓI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐÃNG HÀ NỘI Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

'k

số 08 - CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
*

Thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về:
Phát triển kinh tế tư nhân trử thành môt đông lưc quan trong của nền kinh

• * 9  •  Ẫ. • o

tế thị trưcrag định hưóug xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trưòng định hưóng xã hội chỗ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mói và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nưó’c

Quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII): Nghị 
quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11- 
NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục ca cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 
xây dựng Chương trình hành động, như sau:

I. MỤC TIÊU

- Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự ừở 
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, góp phần thúc đẩy các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối phát triển 
nhanh và bền vững.

- Phát triển kinh tế tư nhân bền vững cả về mặt số lượng và chất lượng, 
đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; 
hình thành mô hình doanh nghiệp hiện đại trong trường có thương hiệu mạnh, có 
lợi thế cạnh tranh.

- Thu hẹp khoảng cách về trình độ khoa học - công nghệ, chất lượng nhân 
lực và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân so với nhóm doanh 
nghiệp dẫn đầu ASEAN.

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bảo 
đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị 
trường; sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển vãn hóa, phát triển con 
người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi
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trường, phát triển xã hội bền vững. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 
gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉƯ

1. Thống nhất nhận thửc, tư tưcmg, hành động trong việc thực hiện 
các nghị quyết của Hội nghị Trung ưong 5 (khóa XII)

- Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, 
giảng viên, sinh viên trong việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Nghị 
quyết số 11-NQ/TW; Nghị quyết số 12-NQ/TW. Tạo ca chế, động lực cho các 
trường xây dựng chiến ỉược, phát triển theo cơ chế tự chủ, tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, tăng cường tính công khai, minh bạch và dân chủ trong hoạt 
động của nhà trường.

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của các trường trong nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh việc thành lập và liên kết với các doanh 
nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế tạo ra các sản phẩm mới, vật liệu mới tạo động 
lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong xây dựng và thực hiện 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - 
xã hội.

2. Hoàn thiện thễ chế trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

- Tham gia đề xuất hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của nhà trường. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường về 
tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính, học thuật gắn với cơ chế đánh
_ ♦ /  4.Ạ t  Ạgiá độc lập.

- Đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, 
nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu số lượng và 
chất lượng nhân lực cho phát triển kinh tế. Tăng cường thành lập, hợp tác, liên 
kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường; quy hoạch và phát triển đào tạo 
theo nhu cầu sử dụng của xã hội.

- Tham gia góp ý, đề xuất hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ; đổi 
mới, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học - công nghệ. Tăng cường thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, đề xuất, đổi mới phương thức sử dụng nhà 
nước đầu tư cho khoa học - công nghệ. Ưu tiên phát triển các trung tâm ứng 
dụng, phòng nghiên cứu hiện đại, các vườn ươm công nghệ cao, đội ngũ các 
nhà khoa học. Tăng cường hợp tác, liên kết các trường trong nước và quốc tế 
trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học,
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công nghệ mới. Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm khoa học, công nghệ gắn 
với thị trường.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý CO’ chế tự chủ trong nhà trưÒTig
- Nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật, 

cơ chế, chính sách, kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển đảm bảo nhà 
trường vận hành theo cơ chế thị trường; tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch, 
chiến lược phát triển, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, học thuật... Các 
trường cần chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát triển các hoạt động 
nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp thông qua đẩy mạnh xã hội hóa, liên doanh liên 
kết, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học...

“ Chủ động nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ 
thông qua phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới giáo trinh, bài giảng, tăng 
cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học...; chú trọng quảng bá, xây dựng 
hình ảnh và thương hiệu của trường; mạnh dạn xây dựng và đổi mới cơ chế hoạt 
động của trường, gắn lợi ích vật chất với hiệu quả hoạt động...

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm ưa; kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các đom yị trong nhà trường.

- Thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công, bảo đảm quyền bĩnh đẳng 
giữa các trường công lập và trường ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ 
công theo cơ chế thị trường.

4. Đối mói nội dung, phưong thức và tăng cưòng sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao vai trò của các tổ chửc chính trị xã hội

- Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính ừị và cán bộ, 
đảng viên, giảng viên, sinh viên về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng 
trong việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết.

- Đổi mới phương thức đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí 
cán bộ lãnh đạo. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đấy lùi tham nhũng, suy thoái tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sổng, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển 
hóa ” của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong nhà 
trường; tăng cường công tác giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể; 
thường xuyên tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, đối thoại giữa lãnh đạo nhà 
trường với sinh viên, lắng nghe, thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên, giảng 
viên, sinh viên đối với các chủ trương chính sách của Đảng, các định hướng phát 
triển nhà trường.
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III . T Ỏ  C H Ứ C  T H Ự C  H IỆN

L  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Chỉ đạo việc phổ biến, nghiên cứu quán triệt Chương trình hành động tới 

các TCCSĐ; chỉ đạo xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trĩnh.
2, Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
Căn cứ nội dung Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các tổ chức 

cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và tồ chức triển khai 
thực hiện tại nhà trường.

3. Các ban, vân phòng Đảng ủy Khối
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực 

hiện các nội dung của Chương trình theo nhiệm vụ được giao; thực hiện công 
tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn 
Đảng bộ Khối.

T/MBAN THƯỜNG v ụ
Nơi nhân:
- Thường trực TUHN; (để b/c)
- Các ban Đàng TUHN; 
-C ácd /cU V B C H  ĐBK;
- Các ban ĐƯK;
- Các TCCSĐ trực thuộc; (để t/h) 
-LiruVP, BTG.


