ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Số: 07-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thừa Thiên Huế, ngày 4 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẢNG ỦY
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Đánh giá tình hình lãnh đạo tháng 7+8/2014
Chủ trương lãnh đạo công tác tháng 9/2014
I. Tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7+8/2014
1. Công tác chính trị tư tưởng, đoàn thể:
Trong dịp hè, tình hình chính trị tư tưởng CBVC-LĐ luôn ổn định, vững vàng.
2. Chỉ đạo, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:
- Đã chỉ đạo và đang triển khai thực hiện công việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.
3. Chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuyên môn:
3.1.Công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng
- Đã chỉ đạo tốt việc tuyển sinh đại học.
- Đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt: kế hoạch đón sinh viên khóa 48
nhập học.
- Xây dựng KH đào tạo 2014-2015, Phân công giảng dạy.
3.2 Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:
- Lãnh đạo chỉ đạo Công đoàn, Hội cựu chiến binh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
của tổ chức mình trong tháng 7+8/2014.
- Công đoàn trường đã tổ chức thành công Hội nghị BCH mở rộng và tham gia hội nghị
tổng kết năm học 2013-2014 của Công Đoàn Đại học Huế.
- Đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã đi tham quan học tập tại Côn Đảo và đạt kết quả tốt
đẹp.
- Đảng ủy ra nghị quyết kết nạp 18 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng
viên dự bị.
3.3 Công tác khác
- Đã chỉ đạo tổng hợp các báo cáo cho Đoàn Thanh tra Chính phủ.
- Đã chỉ đạo phối hợp công tác giữa các Phòng chức năng để báo cáo Đoàn kiểm định chất
lượng ngoài theo ISO.
II. Một số chủ trương công tác tháng 9/2014
1. Công tác chính trị tư tưởng:
- 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.
- Triển khai quán triệt việc học tập Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng.
- Triển khai tuần học chính trị đầu khóa cho sinh viên K48;
- Quán triệt chủ trương và triển khai TT 08/2014/TT-BGD ĐT về phân cấp quản lý Đại
học vùng, Chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện ngành GD&ĐT của Đảng và Nhà
nước.
2. Công tác tổ chức cán bộ:
- Chuẩn bị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2009 – 2014. (xong trước 30/9/2014);
- Lãnh đạo công tác đánh giá cán bộ Đảng và chính quyền cuối nhiệm kỳ theo đúng quy
trình và bảo đảm nghiêm túc, chất lượng.
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- Chỉ đạo việc bổ nhiệm Hiệu trưởng mới (theo quy trình), bổ sung quy hoạch (nếu có).
- Chỉ đạo thực hiện công việc tuyển dụng viên chức 2014 đúng quy trình, tiêu chí.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng quy chế cho các đối tượng kéo dài thời gian làm việc.
- Hệ thống tổ chức các phòng, khoa, Trung tâm, Viện: giữ nguyên.
- Đề nghị thành lập bộ môn mới thuộc khoa Lâm nghiệp.
- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và thực hiện quy trình bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo, quản lý
cho nhiệm kỳ mới 2014-2019.
3. Lãnh đạo công tác chuyên môn:
3.1.Công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng:
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức gặp mặt, đón sinh viên và chuẩn bị tốt kế hoạch học tập cho
khóa 48.
- Chỉ đạo tuyển sinh đầu vào cao học đợt 2 năm 2014.
3.2. Công tác xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất:
- Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nhà làm việc khoa Khuyến nông & PTNT, hoàn thiện
chỉnh .
3.3. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:
- Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trường vào tháng 4/2015: các đơn
vị trực thuộc tiến hành đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình trong nhiệm kỳ
qua.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch của năm học
mới.
- Xét kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 3 ĐV dự bị.
Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, các chi ủy,
các tổ chức chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa, tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt
Nghị quyết này.
Nơi nhận:
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Các chi bộ;
- BTV CĐ, ĐTN, HCCB, HSV;
- Lưu VP Đảng ủy.
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