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1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG  

1.1. Những kết quả đạt được 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt 

hoạt động của Nhà trường và đã đạt được một số kết quả như sau: 

- Nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo đã được chú trọng và    

mở rộng, tạo sức mạnh đoàn kết trong Nhà trường. Công tác cải cách hành chính trong 

hệ thống chính trị của Nhà trường đã được triển khai thực hiện. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ Trường; Nghị quyết Đại 

hội lần thứ II của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 

của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy đã được quán triệt 

và tổ chức thực hiện đến từng tổ chức đảng và cán bộ đảng viên một cách nghiêm túc, 

kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường. Đặc biệt, Đảng ủy đã      

thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng 

và chỉnh đốn Đảng. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác truyền thông đã dần đi vào 

chiều sâu, đa dạng, phong phú, đảm bảo tính thuyết phục, hiệu quả, gắn với việc thực 

hiện các chế độ, chính sách khen thưởng và kỷ luật. Đội ngũ cán bộ làm công tác    

chính trị tư tưởng đã được xây dựng trên cơ sở nguồn lực tại chỗ. Phong trào học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đẩy mạnh và          

triển khai đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn trường. 

- Công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, đúng nguyên tắc, đồng thời 

chú trọng công tác phát triển đảng đối với sinh viên và cán bộ, viên chức trẻ. 

- Công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng, đã có sự phối hợp giữa công 

tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác      

giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng chức năng và thẩm quyền;          

sau kiểm tra giám sát đã đề xuất xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định. 
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1.2. Những hạn chế  

- Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, sinh viên còn chưa kịp thời.  

- Công tác lãnh đạo và định hướng của một số chi bộ trong hoạt động            

chuyên môn chưa rõ nét. 

- Việc đấu tranh với các sai phạm còn mang tính cả nể; công tác kiểm tra người 

đứng đầu chưa được thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ bộ phận và 

các chi bộ chưa được triển khai một cách đồng bộ. 

- Hiệu quả của các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao.  

2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

2.1. Mục tiêu 

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, chất lượng công tác giáo dục chính trị   

tư tưởng và xây dựng Đảng, hiệu quả của các hoạt động giám sát, kiểm tra, giữ vững 

kỷ luật, kỷ cương trong Đảng nhằm đưa Nhà trường trở 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. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

- Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ 

Trường; Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối các trường Đại học,             

Cao đẳng Hà Nội; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, 

Thành ủy và Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp để bảo đảm tính hiệu quả. 

Duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, 

đảng viên phù hợp với quy hoạch và vị trí công tác. 

- Đa dạng phương thức và nội dung giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng,       

công tác truyền thông theo hướng tăng cường tính chủ động, thuyết phục, hiệu quả và 

tính chiến đấu của Đảng. 

2.2.2. Công tác xây dựng Đảng  

- Tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng. 

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách               

Hồ Chí Minh.  

- Nâng cao nhận thức về trách nhiệm và vai trò tiên phong của đảng viên trong 

thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 
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- Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng đối với cán bộ, viên chức, người 

lao động và sinh viên. 

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới               

nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.  

- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy 

tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. 

- Định kỳ lấy ý kiến tín nhiệm đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

2.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy đảng, trong đó chú trọng tới các đảng bộ        

bộ phận và chi bộ; kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền và 

các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

giao. 

- Tạo cơ chế để quần chúng giám sát; định kỳ lấy ý kiến của đảng viên và        

quần chúng về đạo đức, lối sống của đảng viên. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác    

thanh tra của chính quyền, công tác giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội theo 

đúng chức năng và thẩm quyền. 

3. KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Kế hoạch  

- 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.  
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- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 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. 
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