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VÀ ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

 

1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG  

1.1. Những kết quả đạt được 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy vai 

trò tự chủ, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho 

cán bộ, viên chức, người lao động và người học được tham gia đóng góp ý kiến với 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhằm nâng cao chất lượng trong các hoạt động của                 

Nhà trường. 

- Công tác dân vận đã được chú trọng triển khai và phối hợp đồng bộ giữa các 

tổ chức trong Nhà trường, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định 

của Nhà trường, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động tạo sự đồng thuận 

trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong việc triển khai 

thực hiện nghị quyết của Đảng và các hoạt động của Nhà trường. 

- Công tác thi đua khen thưởng từng bước được đổi mới và có chiều sâu, tạo 

không khí tích cực trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động 

khác của Nhà trường; đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các              

điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Nhà trường. 

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường. Thông qua việc 

quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng và đảng viên, Đảng ủy đã xây 

dựng được khối đoàn kết thống nhất tạo sự ổn định chính trị nội bộ trong Nhà trường. 

1.2. Những hạn chế 

- Việc thực hiện, triển khai hoạt động của các tổ chức đoàn thể vẫn còn thiếu 

tính chủ động, chưa có nhiều sáng tạo. Hiệu quả hoạt động bị hạn chế do phụ thuộc 

nhiều vào nguồn kinh phí của Nhà trường.  

- Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người học đôi khi 

chưa kịp thời. 

- Chính sách đãi ngộ trong công tác thi đua khen thưởng đôi lúc chưa thỏa đáng, 

chưa tạo động lực để cán bộ, viên chức và người học nỗ lực phấn đấu. 
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2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

2.1. Mục tiêu 

Tăng cường tính chủ động, sáng tạo của các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận, thi đua khen thưởng và ổn định chính trị nội bộ để đưa 

Nhà trường thành trường đại học tự chủ chi thường xuyên có chất lượng, uy tín          

trong và ngoài nước.  

2.2. Nội dung chương trình 

2.2.1. Nâng cao vai trò tự chủ của các đoàn thể  

Nâng cao tính chủ động sáng tạo trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 

của tổ chức. Đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các đơn vị 

trong và ngoài trường nhằm huy động tối đa nguồn lực để triển khai có hiệu quả các 

hoạt động. 

2.2.2. Tăng cường công tác dân vận  

- Tích cực phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động, 

khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, tạo sự đồng thuận để cán bộ,               

viên chức và người học tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường; xây dựng trật tự, kỷ cương trong 

Nhà trường. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Chủ động nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của     

cán bộ, viên chức và người học. 

2.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng 

Đổi mới công tác thi đua, hình thức khen thưởng cần thiết thực và kịp thời.     

Đảm bảo công tác thi đua khen thưởng cần sâu rộng, đa dạng, phong phú, hiệu quả và 

có sự gắn kết chặt chẽ với các chính sách đãi ngộ của Nhà trường. 

2.2.4. Tăng cường công tác ổn định chính trị nội bộ 

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của cán bộ, viên chức và người học 

trong trường; tham gia xây dựng, củng cố chính quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát 

các hoạt động của tổ chức Đảng; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu      

cấp ủy, đơn vị trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn kết các hoạt động đoàn thể 

với công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, viên chức và người học ý thức được 

vai trò quan trọng của công tác ổn định chính trị nội bộ trong trường. 

3. KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Kế hoạch  



3 

 

- Năm 2020, Đảng ủy hoàn thành chương trình hành động; tuyên truyền,           

phổ biến và quán triệt tới các cấp ủy đảng, quần chúng và đảng viên.  

- Từ năm 2020 đến năm 2025, Đảng ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện 

các nội dung trong chương trình hành động. 

- Năm 2023, Đảng ủy tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình 

hành động giữa nhiệm kỳ. 

- Cuối năm 2025, Đảng ủy tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình 

hành động của nhiệm kỳ 2020-2025. 

3.2. Tổ chức thực hiện 

- Đảng ủy tập trung chỉ đạo việc thực hiện các chương trình bằng các nghị quyết 

công tác tháng của Đảng ủy. 

- Các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc triển khai nghị quyết một cách            

cụ thể, sâu rộng và phù hợp với đơn vị mình. 

- Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan của trường lập kế hoạch, xây dựng các 

đề án, dự án và triển khai thực hiện.  

- Ủy ban kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá                            

rút kinh nghiệm theo từng quý và từng năm nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ        

trọng tâm đã đề ra. 

 

Nơi nhận:                                   
- Đảng ủy Khối (để báo cáo),   

- Đảng ủy Trường, 

- Hội đồng trường, BGH,                                         

- Các ĐBBP, các chi bộ, 

- Lưu VPĐĐ. 

 T/M ĐẢNG ỦY  

BÍ THƯ 

 

 

 

Trần Xuân Trường 

 

 

 

 


