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   ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH   ņӵNG C֤NG SӵN VI֒T NAM 

ņӵNG ֲY TRһ֨NG ņH QUӵNG BÌNH              

                               *                             Đồng Hới, ngày 30  tháng 7 năm 2013 
                      Số: 425 - BC/ĐU                          

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO  

KԒt quӶ Ľ֯t sinh hoӴt nhԄm n©ng cao nŁng lֽc l«nh ĽӴo v¨ sֵc chiԒn ĽӸu  

cֳa c§c t֡ chֵc cҺ s֫ ĽӶng trong ņӶng b֥ Kh֝i c§c cҺ quan t֕nh 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 228-KH/ĐUK, ngày 11/3/2013 của Ban Thƣờng vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đợt sinh hoạt nhằm nâng cao năng 

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

cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trƣờng Đại học Quảng Bình (ĐHQB) đã tổ chức thực hiện 

đợt sinh hoạt nhƣ sau: 

I. VŀN BӵN CH֔ ņӳO CֲA ņӵNG ֲY TRһ֨NG ņHQB 

- Kế hoạch số 396-KH/ĐU, ngày 09/4/2013 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 

Trƣờng ĐHQB về việc tổ chức đợt sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trƣờng Đại học Quảng 

Bình. 

- Quyết định số 397-QĐ/ĐU, ngày 09/4/2013 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 

Trƣờng ĐHQB về việc thành lập Ban Tổ chức đợt sinh hoạt nhằm nâng cao năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trƣờng 

Đại học Quảng Bình. 

II. KԑT QUӵ T֠ CHִC ņ֮T SINH HOӳT 

1. ņ֝i v֧i c§c chi b֥ trֽc thu֥c ņӶng b֥ TrҼ֩ng ņHQB 

1.1. Chủ đề tọa đàm 

Các chi bộ trực thuộc tổ chức tọa đàm với chủ đề: L¨m g³ ĽԜ n©ng cao nŁng 

lֽc l«nh ĽӴo v¨ sֵc chiԒn ĽӸu ֫ ĽӶng b֥, chi b֥ m³nh. 

1.2. Văn bản chỉ đạo của chi bộ và quy trình thực hiện 

- 17 chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và quán triệt đến tận cán bộ, đảng 

viên trong từng chi bộ để thực hiện. 

- 17 chi bộ trực thuộc đã thành lập ban tổ chức đợt sinh hoạt (bao gồm các 

đồng chí trong chi ủy, nơi không có chi ủy thì cử thêm cán bộ chủ chốt tham gia 

với Bí thư và Phó Bí thư chi bộ). 

- 17 Chi ủy, chi bộ giao cho 154 đảng viên trực thuộc chuẩn bị bài tham luận 

của mình.  

- Tổ chức tọa đàm tại 17 chi bộ trực thuộc (theo lịch đăng ký với Đảng ủy 

Trường ĐHQB, trong tháng 6/2013): 

+ Dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đảng ủy viên đƣợc phân công phụ 

trách, theo dõi và chỉ đạo buổi tọa đàm của chi bộ, Bí thƣ chi bộ chủ trì tọa đàm 
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với toàn thể đảng viên tham gia, cử thƣ ký theo dõi ghi biên bản, lần lƣợt các đảng 

viên hoặc đại diện tổ đảng trình bày tham luận, hội nghị thảo luận, chủ trì hội nghị 

kết luận. 

+ Ban Tổ chức của các chi bộ tiến hành đánh giá xếp loại các bài tham luận 

của đảng viên có nội dung, biện pháp tốt và có chất lƣợng để biểu dƣơng, khen 

thƣởng và đƣa vào tiêu chuẩn xét thi đua cuối năm. 

+ Đồng thời cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổng hợp ý kiến báo cáo lên Đảng ủy 

Trƣờng ĐHQB và chuẩn bị bài để tham luận ở hội nghị cấp Đảng bộ Trƣờng (có 

đầy đủ các báo cáo và tham luận của 17 chi bộ trực thuộc nộp lên Đảng ủy 

Trường theo đúng thời gian quy định). 

1.3. Ý kiến góp ý xây dựng 

Đa số đảng viên trong các chi bộ trực thuộc đã thảo luận, góp ý kiến thẳng 

thắn cho từng bản tham luận, làm rõ những vấn đề đạt đƣợc, hạn chế của BCH 

Đảng bộ Trƣờng ĐHQB, các chi bộ và cá nhân từng đảng viên (có ý kiến góp ý xây 

dựng cụ thể ở từng báo cáo kết quả thực hiện và tham luận của các chi bộ trực 

thuộc). 

2. ņ֝i v֧i ņӶng ֳy TrҼ֩ng ņHQB 

2.1. Chủ đề tọa đàm 

Hội nghị BCH Đảng bộ Trƣờng ĐHQB mở rộng đến tận cấp ủy các chi bộ 

trực thuộc vào ngày 30/7/2013, tổ chức tọa đàm với chủ đề: L¨m g³ ĽԜ n©ng cao 

nŁng lֽc l«nh ĽӴo v¨ sֵc chiԒn ĽӸu cֳa t֡ chֵc cҺ s֫ ĽӶng. 

2.2. Nội dung và Chương trình tọa đàm 

- Nội dung: Tọa đàm với chủ đề “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” (theo Hướng dẫn Đề cương tham luận của 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh). 

- Chƣơng trình tọa đàm: 

Thành phần tham gia: Toàn thể Ủy viên BCH Đảng bộ Trƣờng ĐHQB và Cấp 

ủy các chi bộ trực thuộc, số lƣợng tham gia: 35 đồng chí. 

* Chủ trì: Đồng chí Hoàng Dƣơng Hùng, Bí thƣ Đảng ủy 

* Thƣ ký: Đồng chí Huỳnh Ngọc Tâm, Văn phòng Đảng ủy. 

+ Đồng chí Bí thƣ Đảng ủy Hoàng Dƣơng Hùng đã khai mạc Hội nghị và định 

hƣớng rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị tọa đàm về chủ đề “Làm gì để nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” đến tận từng thành 

viên tham dự Hội nghị. 

+ Đại diện các cấp ủy lên báo cáo tham luận trƣớc toàn thể Hội nghị, các 

thành viên tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung để làm rõ hơn 

thực trạng của chi bộ, đảng bộ, chỉ ra những mặt làm đƣợc, chƣa làm đƣợc, khuyết 

điểm, hạn chế, nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc 
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phục nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong đảng bộ, chi bộ 

mình. 

+ Chủ trì Hội nghị kết luận nội dung từng tham luận, yêu cầu nghiêm túc tiếp 

thu và điều chỉnh trên cơ sở góp ý của Hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo nhằm thực 

hiện tốt hơn. 

+ Trên cơ sở các bài tham luận của từng chi bộ trực thuộc, Ban Tổ chức đợt 

sinh hoạt của Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã tiến hành đánh giá xếp loại các bài tham 

luận có nội dung, biện pháp tốt và có chất lƣợng để biểu dƣơng, khen thƣởng và 

đƣa vào tiêu chuẩn xét thi đua cuối năm. 

+ Đảng ủy Trƣờng ĐHQB xây dựng báo cáo và chuẩn bị bài để tham luận ở 

Hội thảo của cấp Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh theo quy định.  

2.3. Ý kiến góp ý xây dựng 

- Các thành viên tham dự Hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến thẳng thắn cho 

từng bản tham luận, làm rõ những vấn đề đạt đƣợc, hạn chế của BCH Đảng bộ 

Trƣờng ĐHQB và các chi bộ trực thuộc.  

- Các ý kiến góp ý xoay quanh các vấn đề còn hạn chế: 

+ Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ đang nặng tính chuyên môn, chƣa 

đƣợc đa dạng, hấp dẫn… 

+ Một số lĩnh vực công tác Đảng còn chậm đổi mới. 

+ Tính tự phê và phê bình ở một số đảng viên còn hạn chế, chƣa mạnh dạn và 

thẳng thắn trong việc xây dựng và đấu tranh. 

+ Việc phát triển đảng viên trong sinh viên ở  một số chi bộ có đông sinh viên 

chƣa hiệu quả (Chi bộ khoa Kinh tế,…). 

+ Một số Đảng ủy viên, Chi ủy viên làm việc chƣa đều tay, vị trí công tác 

hành chính không thuận tiện trong việc thống nhất và chỉ đạo chi bộ, chính quyền 

và tổ chức đoàn thể. 

III. ņĆNH GIĆ CHUNG, ņԓ XUӷT Vê KIԑN NGH֖ 

1. Nhֻng Ҽu ĽiԜm  

- BCH Đảng bộ Trƣờng ĐHQB và các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thực hiện 

đợt sinh hoạt nghiêm túc, tiến hành đúng Kế hoạch và Hƣớng dẫn của Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh. 

- BCH Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã nắm vững, vận dụng sáng tạo các 

nguyên tắc, chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, đề ra nhiều nội dung, chƣơng trình, 

mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, phù hợp 

tình hình, nhiệm vụ của các đơn vị cũng nhƣ của Nhà trƣờng. 

- BCH Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã vƣợt qua nhiều khó khăn, thu 

đƣợc nhiều kết quả có ý nghĩa, rất đáng trân trọng. Cán bộ, đảng viên, giảng viên, 

nhân viên tăng về chất lƣợng chuyên môn, sinh viên đạt kết quả học tập và rèn 
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luyện cao. Đó là kết quả của sự nỗ lực to lớn của cán bộ, đảng viên, giảng viên, 

nhân viên và sinh viên trong toàn Đảng bộ Trƣờng ĐHQB. 

2. Nhֻng khuyԒt ĽiԜm, hӴn chԒ  

- Một số chi bộ trực thuộc tuy đã có các biện pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, nhƣng chƣa có nhiều kinh nghiệm, chƣa tranh thủ đƣợc sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của đảng cấp trên nên một số lĩnh vực công tác Đảng còn chậm đổi 

mới.  

- Tính chiến đấu, tính giáo dục, đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng 

viên ở một số chi bộ đôi lúc còn hạn chế.  

3. ņԚ xuӸt v¨ kiԒn ngh֗ 

3.1. Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối và các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy 

ban Kiểm tra, Văn phòng  Đảng ủy Khối quan tâm, chỉ đạo và hƣớng dẫn cụ thể 

hơn nữa về các lĩnh vực công tác Đảng của Đảng bộ Trƣờng ĐHQB, đặc biệt là 

công tác chính trị tƣ tƣởng, đoàn kết nội bộ và định hƣớng phát triển Nhà trƣờng. 

3.2. Cần tổ chức tham quan học tập, nhân rộng nhiều hơn các đơn vị và mô 

hình hoạt động tốt công tác Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh để các tổ 

chức cơ sở đảng đƣợc học tập, giao lƣu, rút kinh nghiệm tổ chức và xây dựng Đảng 

ở cơ sở mình ngày càng tốt hơn./. 

 

Nơi nhận:                            T/M ņӵNG ֲY 

- BTV Đảng uỷ Khối (để báo cáo);                                                   BÍ THƢ 
- BCH Đảng bộ Trƣờng ĐHQB; 

- Các chi bộ trực thuộc;         

- Lƣu VP Đảng ủy.                                                                                 
                                                                                               (Đã ký) 

 
 
 

 

                                                                      

                                                                               Ho¨ng DҼҺng H½ng 
 

 


