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  ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH              
                                   * 

                           Số:  376 - BC/ĐU             ņΩng Hαi, ngày 21 tháng 3 nŁm 2013 
 

BÁO CÁO 

KIỂM ĐIỂM VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2013 

VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO QUÝ II NĂM 2013 
 

I. KIỂM ĐIỂM VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2013 

1. Những việc đã làm được 

Về cơ bản Đảng ủy đã lãnh đạo và chỉ đạo Nhà trƣờng hoàn thành các nhiệm 

vụ, kế hoạch đã đề ra trong các Nghị quyết của Quý I năm 2013, cụ thể nhƣ sau: 

- Đã làm tốt công tác chính trị tƣ tƣởng trong toàn thể Đảng bộ Trƣờng 

ĐHQB. 

- Toàn Trƣờng đã triển khai tốt các hoạt động chào mừng Tết Dƣơng lịch năm 

2013 và Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01); tuyên truyền kỷ 

niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2013); 

đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 an toàn và tiết kiệm; Ngày Quốc tế Phụ nữ 

08/3; 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2013) và hƣởng ứng Tháng Thanh niên 2013. 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và báo cáo sơ kết kết quả công tác 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đảng viên theo tinh thần 

NQTW4 (khóa XI) năm 2012 của Đảng bộ Trƣờng ĐHQB. 

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ, giải pháp kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy 

Trƣờng ĐHQB. 

- Hoàn thành việc xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác QP-AN năm 2013 

và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2013 theo nội dung Chỉ thị số 09-

CT/TU, ngày 29/12/2012 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy Đồng Hới về lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2013. 

- Nhà trƣờng tổ chức và triển khai tốt Kế hoạch lấy ý kiến của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, giảng viên, nhân viên, sinh viên, đoàn viên và hội viên 

về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992. 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 

việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cƣờng kỷ luật, xiết chặt kỷ cƣơng hành 

chính trong cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động và cán bộ, chiến sỹ lực 

lƣợng vũ trang tỉnh; Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cƣới, việc tang trên địa bàn tỉnh. 
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- Thông báo phân công nhiệm vụ của Ủy viên BTV, BCH, UBKT, các ban và 

Văn phòng Đảng ủy Trƣờng ĐHQB, nhiệm kỳ 2010-2015 (điều chỉnh, bổ sung), 

- Triển khai thực hiện tốt Chƣơng trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ 

Trƣờng ĐHQB và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy 

Trƣờng ĐHQB năm 2013. 

- Nhà trƣờng hoàn tất việc kiểm kê tài sản năm 2012 theo kế hoạch. 

- Tổ chức thành công Hội nghị dân chủ sinh viên cấp Trƣờng; Hội nghị “Đổi 

mới phƣơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lƣợng đào tạo”. 

- Toàn trƣờng đã nâng cao chất lƣợng dạy học và thƣc̣ hiêṇ nghiêm túc nề n 

nếp, trang phuc̣ hoc̣ đƣờng; triển khai tốt kế hoạch dạy – học HKII, năm học 2012-

2013; triển khai công tác thực hành, thực tập theo kế hoạch; đăng ký nhiệm vụ 

khoa học công nghệ các cấp năm 2014; sơ kết Học kỳ I, năm học 2012-2013; Khoa 

GDTX xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo năm 2013; tham gia huấn luyện quân 

sự, chính trị năm 2013 theo kế hoạch. 

- Làm tốt công tác tƣ vấn Tuyển sinh – Hƣớng nghiệp năm 2013 cho học sinh 

lớp 12 của tất cả các trƣờng THPT trong tỉnh Quảng Bình và một số trƣờng THPT 

tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. 

- Thành lập Trung tâm học liệu và xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động; thành 

lập mới Bộ môn Kỹ thuật – Công nghệ thuộc Khoa Tự nhiên – Kỹ thuật; Trung 

tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp; chỉ đạo Nhà trƣờng thực hiện quy 

trình bổ nhiệm Quyền Trƣởng khoa Kinh tế, Phó Trƣởng phòng CTSV, Giám đốc 

và Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, cử cán bộ phụ trách Trung tâm 

học liệu và cán bộ kiêm nhiệm làm Trƣởng Bộ môn Kỹ thuật – Công nghệ, Trƣởng 

Bộ môn Sinh học. 

- Các tổ chức chính trị-xã hội khác trong Nhà trƣờng đã triển khai tốt các hoạt 

động trong tháng Quý I năm 2013 theo kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị hồ sơ để Đại 

hội Hội Chữ thập đỏ của Trƣờng. 

- Công tác phát triển Đảng trong Quý I năm 2013 đạt cụ thể nhƣ sau: Công 

nhận cảm tình Đảng cho 34 quần chúng, cho làm hồ sơ kết nạp Đảng cho 16 quần 

chúng, nhất trí ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng cho 09 quần chúng và nhất trí 

ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 08 đảng viên dự bị. 

2. Những việc đang thực hiện 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Chƣơng trình hành động 

của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gƣơng; nêu 

cao trách nhiệm gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 



3 

 

chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại Trƣờng Đại học Quảng Bình năm 

2013.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cƣờng 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 

2012-2020.  

- Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các 

nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ƣơng sáu (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng 

viên trong Nhà trƣờng.  

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO QUÝ II NĂM 2013 

- Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tƣ tƣởng trong toàn thể Đảng bộ Trƣờng 

Quý II năm 2013. 

- Triển khai thực hiện đợt sinh hoạt “Giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Đảng bộ Khối các cơ 

quan tỉnh”.  

 - Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm 

kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015.  

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng bảy (khóa XI).  

- Triển khai công tác  kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng theo kế hoạch 

của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Trƣờng ĐHQB trong Quý II.  

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch thi học kỳ II năm học 

2012-2013, xét tốt nghiệp Đại học khóa 50, Cao đẳng khóa 51; chuẩn bị cho năm 

học 2013-2014; chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm   2013; tổ chức hôị nghi ̣ khoa 

học sinh viên cấp khoa, trƣờng.  

- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền công tác 

tƣ vấn tuyển sinh; ra quân mùa hè tình nguyện 2013 và Chƣơng trình “Tiếp sức 

mùa thi”.  

- Chỉ đạo tốt công tác đảng vụ và phát triển Đảng. 

Trên đây là nội dung báo cáo trọng tâm những việc đã làm đƣợc trong Quý I 

năm 2013 và công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ Trƣờng ĐHQB trong Quý II 

năm 2013, kính trình Đảng cấp trên xem xét, theo dõi và chỉ đạo. 
 

Nơi nhận:                                                                  T/M BCH ĐẢNG BỘ  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                             BÍ THƢ 

- Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối; 

- BCH Đảng bộ Trƣờng; 

- Lƣu VP ĐU.                                     (ņ« kĨ)                 

 
 
       

                                                                                                            Hoàng Dương Hùng 


