Nghị quyết Đảng ủy – ĐHNL – T11

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Số: 11-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014
Và một số chủ trương công tác tháng 11+12/2014

I. Tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014
1. Công tác chính trị tư tưởng:
- Đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các đợt học chính trị
đầu năm.
- Đã lãnh đạo thực hiện kế hoạch tuyển sinh, khám sức khỏe, học chính trị đầu
khóa cho SV K48, ổn định lớp, nhóm và Cố vấn học tập.
- Đã lãnh đạo thực hiện tốt, đúng quy trình, dân chủ, khách quan..các Hội nghị
toàn thể và Hội nghị cán bộ chủ chốt v/v việc giới thiệu nhân sự, lấy phiếu tín
nhiệm, các Hội nghị Đảng ủy và đề xuất bổ nhiệm Hiệu trưởng NK 2014-2019.
- Đã chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động: Lễ khai giảng K48, Lễ bế giảng cho
khóa 43 và 44;
2. Công tác tổ chức, cán bộ:
- Lãnh đạo thực hiện đúng điều kiện, quy trình, chất lượng… đợt tuyển dụng viên
chức 2014; thực hiện ký HĐ làm việc từ 1/11/2014 cho 15 viên chức tập sự.
3. Công tác chuyên môn:
*Về Đào tạo:
Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo pha 1- HK I, năm học 2014-2015 theo KH.
* Về Kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất
Chỉ đạo thực hiện thanh, quyết toán công nợ năm tài chính 2014.
* Công tác khác:
- Kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án các cấp theo kế hoạch năm 2014.
- Triển khai, áp dụng từng bước phần mềm Quản lý giáo dục của Trường Đại học
Nông Lâm.
- Tổ chức tốt các hoạt động hợp tác với Công ty CP chăn nuôi CP, hiến máu nhân
đạo… theo định hướng đào tạo gắn với thị trường lao động..
- Thực hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng của đơn vị.
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4. Công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng.
- Đã xây dựng kế hoạch công tác Kiểm tra Đảng 2014, triển khai CV số 16Hướng dẫn về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp của Đảng ủy
ĐHH và Tỉnh ủy TTH.
- Đảng ủy đã xét và kết nạp được 3 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3
đảng viên dự bị.
- 16 Chi bộ thực hiện sinh hoạt hàng tháng và đóng Đảng phí đầy đủ.
- Tổ chức tốt kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10/2014 và các hoạt động
Đoàn TN, Hội SV.
- Các hoạt động thể thao phong trào do Công đoàn tổ chức: giải bóng chuyền,
bóng bàn..cho CBVC và các giải thể thao do Đoàn TN cho SV. Các hoạt động Đội,
Nhóm hoạt động sôi nổi và rộng rãi trong SV.
- Triển khai công tác chuẩn bị nội dung cho tổ chức Hội nghị viên chức 2014.
(8/11)
II. Một số chủ trương công tác tháng11+12/2013
1. Công tác chính trị tư tưởng:
- Tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng
- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2014.
2. Công tác tổ chức, cán bộ:
- Triền khai đánh giá cán bộ; giới thiệu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Đảng ủy ĐHNL (nếu có đề xuất từ các Chi bộ
và Đảng ủy..) cho đảng và chính quyền. Hướng dẫn công tác chuẩn bị, tiến đến Đại
hội Chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường (trước tháng 3/2015) và Đại hội Đảng bộ
ĐHNL trước 5/2015.
- Lãnh đạo thực hiện tốt theo quy trình và hướng dẫn của Đảng ủy ĐHH và Quy
hoạch CBLĐ, QL (của 2 cấp ĐHH và cấp ĐU-ĐHNL) về công tác giới thiệu và bổ
nhiệm Phó hiệu trưởng; tiếp theo là cấp Trưởng, Phó các đơn vị trong toàn Trường.
- Chỉ đạo tốt các công tác: gặp mặt Tân hiệu trưởng NK 2014-2019, Nguyên hiệu
trưởng NK 2009-2014 và chuẩn bị tốt công tác bàn giao nhiệm vụ theo nhiệm kỳ
cho BGH, các Thủ trưởng đơn vị theo từng cấp trực thuộc, sau khi được bổ nhiệm
theo nhiệm kỳ 2014-2019.
- Triển khai thành lập Ban biên soạn “Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại
học Nông Lâm – Đại học Huế” (nộp ĐHH trước 30/11/2014; điều chỉnh “Quy chế
quản lý điều hành trường ĐHNL” và một số Quy định quản lý, điều hành.. phù hợp
Thông tư số: 08/TT-BGDĐT và bộ máy quản lý điều hành nhiệm kỳ mới.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBVC năm 2014 thành công.

Nghị quyết Đảng ủy – ĐHNL – T11

- Chỉ đạo thực hiện “Báo cáo công khai hóa”, “Báo cáo đội ngũ cán bộ giảng dạy
cơ hữu”.. cho ĐHH và Bộ GD&ĐT, thông báo công khai trên trang web
huaf.edu.vn (thực hiện trong đầu tháng 11/2014).
- Lãnh đạo triển khai xây dựng “Đề án về vị trí việc làm” cho tất cả các vị trí
công tác, Tổ công tác, đơn vị.. theo HD của ĐHH, Thông tư số: 14/2012/BNV và
Nghị định số: 41/2012/NĐ-CP, của Thủ tướng Chính phủ (Phải hoàn thành và báo
cáo ĐHH phê duyệt trong tháng 12 năm 2014).
3. Công tác chuyên môn:
* Về Đào tạo:
- Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK I năm học 2014-2015; xây dựng KH HK-II.
Tuyển sinh các hệ VLVH.
* Công tác khác:
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động chuyên môn và
đoàn thể, thi đua dạy tốt, học tốt.. hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.
4. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng
- Triển khai công tác kiểm tra trực tiếp và gián tiếp, theo các chuyên đề.. đến các
Chi bộ của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy; thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra (theo KH
đã thông báo)
- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng Đảng phí năm 2013-2014 của Đảng ủy và
các Chi bộ. Tăng cường công tác giám sát và chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ.
- Tổ chức học tập NQ TW 9, công tác GD Pháp luật và các chủ trương đổi mới
của ngành GDĐH, theo hướng dẫn công tác đảng tiến đến ĐH Đảng toàn quốc lần
thứ XII.
- Xét chuyển đảng chính thức 02 đ/c;
- Xét kết nạp đảng viên mới: 02 đ/c;
- Xem xét xóa tên đảng viên dự bị: 02 đ/c là đảng viên dự bị sinh viên, theo đề
nghị của Chi bộ CTSV.
Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, các Chi
bộ, các tổ chức chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa, tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt Nghị quyết này.
T/M ĐẢNG ỦY
Phó BÍ THƯ TT
Nơi nhận:
- Các đ/c ĐUV ĐHNL;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: văn phòng ĐU.
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