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BÁO CÁO
Tổng kết năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng
đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai nhiệm vụ năm 2014
Thực hiện Hƣớng dẫn số 30 - HD/TG, ngày 03/12/2013 của Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối về việc tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị
03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai nhiệm vụ năm 2014,
Đảng ủy Trƣờng Đại học Quảng Bình (ĐHQB) báo cáo kết quả thực hiện nhƣ sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2013 VÀ 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ
SỐ 03-CT/TW
1. Những kết quả đạt đƣợc
1.1 Việc thực hiện Kế hoạch số 91-KH/ĐUK, ngày 25/10/2011 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối về việc “triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày
14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015”
Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã ban hành và triển khai đến tận các chi bộ và đảng
viên một cách nghiêm túc và hiệu quả các kế hoạch, quyết định sau:
- Kế hoạch số 138-KH/ĐU, ngày 20/12/2011 của Ban Thƣởng vụ Đảng ủy
Trƣờng ĐHQB về việc “triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011
của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức
Hồ Chí Minh từ nay đến 2015”
- Quyết định số 139-QĐ/ĐU, ngày ngày 20/12/2011 của Ban Thƣởng vụ Đảng
ủy Trƣờng ĐHQB về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thƣờng vụ Đảng ủy
Trƣờng ĐHQB về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức
Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở triển khai Kế hoạch của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Trƣờng ĐHQB
Bộ phận giúp việc đã tham mƣu cho Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây
dựng kế hoạch hành động và chƣơng trình nội dung nghiên cứu, học tập các
chuyên đề về tƣ tƣởng tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đƣợc đƣa vào
nghị quyết, là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ.
Nhiều bài học về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhƣ thực
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hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong công việc; giáo dục đạo đức lối sống,…
đƣợc các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mình.
1.2. Việc thực hiện Hướng dẫn số 52- HD/TG, ngày 21/12/2011 của Ban
Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc học tập Chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng,
cuộc sống riêng giản dị”
Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã triển khai việc học tập Chuyên đề năm 2012 nhƣ
sau:
- Ban hành Kế hoạch số 154 KH/ĐU, ngày 13/01/2012 của Ban Thƣờng vụ
Đảng ủy Trƣờng ĐHQB về việc học tập chuyên đề tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2012 đến tận các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên trong Nhà trƣờng,
- Trên cơ sở tài liệu Chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ƣơng và Học viện
Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành, các cấp ủy
chi bộ trực thuộc tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các
buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy vào tình hình thực tế, chi bộ chọn
1 đến 2 nội dung để sinh hoạt.
- Với hình thức tiến hành:
+ Cấp ủy chi bộ giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; chi bộ
trao đổi, liên hệ và xây dựng thành nghị quyết; từng đảng viên xây dựng kế hoạch
rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để chi bộ biết và giúp đỡ thực hiện.
+ Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Nhà trƣờng, các cấp ủy chi bộ phối hợp với
lãnh đạo khoa, phòng, ban và các tổ chức đoàn thể để cán bộ, công chức, viên
chức, ngƣời lao động, sinh viên, đoàn viên và hội viên không phải là đảng viên
đƣợc nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung Chuyên đề theo hình thức
phù hợp.
+ Gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hƣơng, đất nƣớc, ngày truyền
thống của ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy phối hợp với chuyên môn tổ chức cho
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngƣời lao động và sinh viên, đoàn viên,
hội viên sinh hoạt tập thể về nội dung của Chuyên đề bằng các hình thức sáng tạo,
phong phú, tạo sức lôi cuốn.
- Số lƣợng, tỷ lệ tham gia học tập Chuyên đề:
+ Đối với đảng viên: 130/133 đảng viên, đạt 97,7%
+ 100% cán bộ, viên chức, đoàn viên và hội viên tham gia học tập.
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1.3. Việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngảy 07/6/2012 của Ban Bí thư
“về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp”
Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhƣ
sau:
- Chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa nội dung Quy định
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trƣờng, các đơn vị khoa, phòng, ban và
nghiêm túc triển khai thực hiện trong từng tháng, quý và năm.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xây dựng kế hoạch
tu dƣỡng, rèn luyện theo cƣơng vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy
khoa, phòng để đƣợc góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Ðây là một
trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.
- Hằng năm, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiến hành đánh giá, sơ
kết việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dƣơng, khen
thƣởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày sinh
nhật Bác; phê phán, ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân không
thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thƣ.
- UBKT Đảng ủy Trƣờng ĐHQB phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ban
đảng của Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định, định kỳ báo cáo
Đảng ủy Trƣờng ĐHQB và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
1.4. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của Nhà trường và các đơn vị khoa, phòng, ban, trung tâm
- Đảng ủy đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt, ngƣời đứng đầu Trƣờng, Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và đội ngũ cấp ủy
viên căn cứ các quy định về vai trò nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, cần phát huy
vai trò nêu gƣơng, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để
lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong
toàn Nhà trƣờng.
- Đƣa việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh
thành một nội dung sinh hoạt thƣờng xuyên của các chi bộ, gắn với thực hiện tốt
chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trƣờng nhiệm kỳ 2010-2015; giải quyết có hiệu quả
những vấn đề tƣ tƣởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị.
- Đảng ủy đã chỉ đạo đƣa nội dung học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi
bộ; xem đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo tấm gƣơng của
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Bác trở thành công việc thƣờng xuyên trong các tổ chức cơ sở đảng, trong cơ quan,
đơn vị.
- Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Trƣờng chỉ đạo và triển khai việc giảng
dạy, học tập tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên
các bậc, các hệ theo chƣơng trình về đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục & Đào
tạo.
- Đảng ủy Trƣờng ĐHQB và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo Đoàn Thanh
niên, Hội Sinh viên các cấp phát động và triển khai các phong trào thanh niên, sinh
viên làm theo lời Bác bằng các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đoàn viên,
hội viên tham gia. Đồng thời, chỉ đạo trực tiếp các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên các cấp của Trƣờng xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối
sống cho thế hệ trẻ theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Ngoài ra, gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn hành năm, Đảng ủy
Trƣờng và các cáp ủy trực thuộc đã lồng ghép, phối hợp tuyên truyền trong cán bộ,
đang viên, công chức, viên chức và ngƣời lao động về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Cùng với việc triển khai thực hiện, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã coi
trọng việc phát hiện, bồi dƣỡng, biểu dƣơng và nhân rộng các điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ở đơn vị mình.
- Từ sau Đại hội Đảng bộ Trƣờng ĐHQB nhiệm kỳ 2010-2015 (Vòng 2)
31/5/2011 đến nay Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi
cộm của Nhà trƣờng để tập trung giải quyết một cách cụ thể, khoa học, có tình, có
lý, đúng quy định của Đảng. Do vậy, đến nay các việc nhƣ: tin nhắn nặc danh, đơn
thƣ khiếu nại, mất đoàn kết nội bộ không còn nữa, tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên,
giảng viên, nhân viên và sinh viên đã thực sự yên tâm công tác, học tập và tin
tƣởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
1.5. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHQB rà soát, bổ sung và thực
hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh của Đảng bộ Trường ĐHQB trong giai đoạn hiện nay
Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã rà soát và bổ sung những chuẩn
mực nhƣ sau:
- Đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên (7 chuẩn mực)
+ Sống có lý tƣởng, vì nƣớc, vì nhân dân, vì xã hội;
+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tƣ, trách nhiệm với công việc;
+ Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn;
+ Tôn trọng luật pháp, kỷ cƣơng;
+ Đoàn kết, thân ái;
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+ Suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập;
+ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
- Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (bổ sung 3 chuẩn mực)
Ngoài việc thực hiện tốt các nội dung chuẩn mực đạo đức chung nêu trên,
đồng thời cần chú trọng một số vấn đề cơ bản sau đây:
+ Ý thức trách nhiệm cao;
+ Nâng cao trình độ kiến thức khoa học;
+ Tự phê bình và phê bình.
Tên cơ sở các nội dung trên, Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã chỉ đạo đến tận từng
cấp ủy các chi bộ và đảng viên việc đăng ký và thực hiện các chuẩn mực theo kế
hoạch của mình một cách nghiêm túc, cụ thể đúng với chức năng, nhiệm vụ của
các tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên.
1.6. Việc thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TG, ngày 21/02/2013 của Ban
Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã ban hành Kế hoạch số 378-KH/ĐU, ngày
25/06/2013 về việc triển khai 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
tinh thần trách nhiệm gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại Trƣờng Đại học Quảng Bình
năm 2013, cụ thể với cách thức triển khai nhƣ sau:
- Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, tổ
chức đoàn thể tại Trƣờng ĐHQB.
Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng, ban và
các tổ chức đoàn thể chuẩn bị nội dung học tập từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cần xác định rõ và triển khai từng nội
dung trong từng tháng, quý và bàn biện pháp thực hiện cho phù hợp với điều kiện
cụ thể, trong đó, chú ý chọn các vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để đề ra
biện pháp khắc phục; với thời gian cụ thể:
+ Tháng 3 đến tháng 4/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phƣơng hƣớng phấn
đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tƣ tƣởng và tấm gƣơng đạo đức Hồ
Chí Minh, gắn với Quy định những điều đảng viên không đƣợc làm.
+ Tháng 5 đến tháng 6/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phƣơng hƣớng phấn
đấu, làm theo về phong cách dân chủ trong tƣ tƣởng và tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí
Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
+ Tháng 7 đến tháng 9/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phƣơng hƣớng phấn
đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tƣ tƣởng và tấm gƣơng đạo đức Hồ
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Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
+ Tháng 10 đến tháng 12/2013: Đảng viên tự kiểm điểm trƣớc tập thể chi bộ,
tổ chức đoàn thể về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.
- Tài liệu học tập:
+ “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 chủ chốt các cấp”.
+ Một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ƣơng và Học viện
Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
- Ban Tuyên giáo của Đảng ủy giúp Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Trƣờng ĐHQB
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đề ra.
- Các chi bộ và các tổ chức đoàn thể định kỳ 6 tháng, báo cáo việc triển khai
thực hiện, kết quả học tập lên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Trƣờng ĐHQB (qua Văn
phòng Đảng ủy) và Đảng ủy Trƣờng ĐHQB báo cáo việc triển khai thực hiện và
kết quả học tập lên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo quy định.
1.7. Kết quả học tập, tuyên truyền và giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013
- Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã phổ biến và quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW ngày
14/5/2011 của Bộ Chính thị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015” đến toàn thể cán bộ, đảng viên
trong Đảng bộ để học tập và làm theo.
- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên, 02 chuyên đề: “Học
tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tƣ, làm ngƣời công bộc tận tụy trung thành của nhân dân,
đời tƣ trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “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 chốt các
cấp”.
- Tổ chức học tập và làm theo 02 tác phẩm của Bác Hồ: “Đường cách
mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc
của chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua họp của Đảng ủy và các chi bộ hàng tháng.
- Nhìn chung cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên đã nhận
thức đƣợc tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí
Minh. Nên, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chủ đề để học tập
và làm theo, từ đó đã có tác động tích cực tới tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên, thu
hút đƣợc sự đồng tình, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, góp phần khắc phục
tình trạng suy thoái về tƣ tƣởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ,
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đảng viên. Gắn việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh với
phong trào thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tăng cƣờng
chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đề ra nội dung, phƣơng pháp triển
khai phù hợp; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp đã gƣơng mẫu, tích cực, đi đầu
trong việc thực hiện.
- Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã chỉ đạo tốt việc xây dựng và thực hiện chƣơng
trình giảng dạy và học tập tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
cho học sinh, sinh viên trong chƣơng trình chính khóa và chính trị đầu năm.
1.8. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của
Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc
- Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra trong 2 năm (20122013) đối với các chi bộ và đảng viên trực thuộc về việc thực hiện Chỉ thị.
+ Năm 2012 đã kiểm tra các chi bộ: Chi bộ phòng QLKH&HTQT; Chi bộ
Phòng ĐBCLGD; Chi bộ Khoa GDTX; Chi bộ Khoa GDTC-QP.
+ Năm 2013 đã kiểm tra các chi bộ: Chi bộ Phòng CTSV; Chi bộ Khoa Kỹ
thuật – Công nghệ.
- Kết quả kiểm tra:
+ Đạt đƣợc: Việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh đƣợc
các cấp ủy chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hầu hết các chi
bộ, các đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành nghiêm túc, tích cực, các
cấp ủy chi bộ đã tích cực chỉ đạo, rà soát, bổ sung và hƣớng dẫn thực hiện những
chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế
của đơn vị.
+ Hạn chế, khuyết điểm: Thời gian đầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị của
một số chi bộ còn lúng túng, một số văn bản triển khai chậm. Việc học tập và làm
theo tấm gƣơng đạo đức của Bác còn hình thức, nội dung chƣa đi sâu vào các vấn
đề thiết thực.
1.9. Việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Trƣờng ĐHQB đã kịp thời triển
khai trong toàn đơn vị, giúp cán bộ, quần chúng hiểu và nắm bắt đƣợc tinh thần, ý
nghĩa và hành động, góp phần xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh, đoàn kết, hoàn
thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.
Qua xếp loại viên chức và thi đua, khen thƣởng hàng năm, có nhiều tập thể, cá
nhân trong Nhà trƣờng đạt danh hiệu thi đua cao: tập thể Lao động tiên tiến xuất
sắc các cấp, cá nhân đạt chiến sỹ thi đua các cấp, nhiều tập thể và cá nhân đƣợc
tặng Bằng khen và Giấy khen các cấp.
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1.10. Việc nâng cao công tác tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc ngoài việc triển khai các văn bản Hƣớng
dẫn, các Kế hoạch của Đảng cấp trên đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng thì
còn chỉ đạo trực tiếp các đơn vị khoa, phòng, ban làm tốt việc tuyên truyền bằng
những hành động cụ thể nhƣ: Truyên truyền tốt các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng
ủy tổ chức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên qua các hoạt động truyền
thông, văn hóa, văn nghệ; treo băng rôn, cờ tổ quốc, cờ phƣớn…; coi trọng công
tác vệ sinh môi trƣờng, xanh sạch đẹp trong khuôn viên trƣờng; phong trào thi đua,
học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức Đoàn
Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Hội Sinh viên.
Công tác tuyên truyền về Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã đƣợc đẩy
mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả bề rộng và chiều sâu. Thông qua
đó tuyên truyền tốt hơn về các điển hình, biểu dƣơng các tập thể và cá nhân tiên
tiến trong học tập và làm theo tâm gƣớng đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Những khuyết điểm, hạn chế
2.1. Khuyết điểm, hạn chế
- Công tác triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo
tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi bộ trực thuộc còn hạn chế.
- Việc đƣa nội dung học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh
trong sinh hoạt chi bộ chƣa thƣờng xuyên, chƣa phong phú ở một số chi bộ trực
thuộc. Còn một số cán bộ chủ chốt chƣa gƣơng mẫu, chƣa nhiệt tình với công
việc đƣợc giao; việc chấp hành giờ giấc làm việc ở số cán bộ, công chức, viên
chức chƣa đảm bảo. Báo cáo sơ kết, tổng kết còn chậm so với kế hoạch.
- Công tác tuyên truyền ở cơ sở chƣa sâu và việc nhân rộng điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi bộ trực
thuộc còn hạn chế.
- Công tác kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức
Hồ Chí Minh ở một số chi bộ trực thuộc chƣa tiến hành thƣờng xuyên.
2.2. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gƣơng
đạo đức của Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy chỉ bộ trực thuộc còn hạn chế, chƣa chú
trọng đƣa việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc
làm thƣờng xuyên của đơn vị khoa, phòng, ban.
- Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy một số chi bộ trực thuộc chƣa
gƣơng mẫu, đi đầu nên việc triển khai còn khó khăn.
- Công tác tham mƣu của Bộ phận giúp việc cho Ban Thƣờng vụ Đảng ủy
Trƣờng ĐHQB chƣa chủ động, thƣờng xuyên.
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- Kết quả việc làm theo Bác còn hạn chế; việc nhân rộng các điển hình tiên
tiến trong học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh còn chƣa nhiều.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ
Chí Minh ở một số cấp ủy chi bộ trực thuộc chƣa đƣợc chú trọng.
3. Đánh giá chung sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính
trị
- Đảng ủy Trƣờng ĐHQB và các chi bộ trực thuộc đã làm tốt việc đẩy
mạnh học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng đến cán
bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Trƣờng. Các chi trực thuộc thƣờng
xuyên đƣa nội dung học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh vào
sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác xây dựng chuẩn mực theo tƣ tƣởng, tấm
gƣơng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Để có đƣợc các kết quả trên, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
việc đƣa nội dung học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trở
thành việc làm thƣờng xuyên của Nhà trƣờng và các đơn vị trực thuộc. Chú
trọng đƣa nội dung học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh vào
sinh hoạt chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh
với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động
của Nhà trƣờng, các khoa, phòng, ban và các tổ chức đoàn hể theo chức năng,
nhiệm vụ của mình. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức
cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên về ý nghĩa và tầm
quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Chú
trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gƣơng đạo
đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị trực thuộc và Nhà trƣờng. Tăng cƣờng công tác
kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị từ Đảng
ủy tới các chi bộ trực thuộc.
Kết quả đã có nhiều cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gƣơng
đạo đức Hồ Chí Minh đƣợc khen thƣởng nhƣ sau:
4. Khen thƣởng tập thể và cá nhân 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
của Bộ Chính trị
4.1. Đảng ủy Trường ĐHQB khen thưởng tổ chức cơ sở đảng thực hiện
xuất sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm, từ 2011 - 2013)
1/ Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp.
2/ Chi bộ phòng Đào tạo;
3/ Chi bộ khoa SP Tiểu học – Mầm non;
4/ Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên;
5/ Chi bộ phòng Kế hoạch – Tài chính.
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4.2. Đảng ủy Trường ĐHQB khen thưởng đảng viên thực hiện xuất sắc Chỉ
thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm, từ 2011 - 2013)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Quốc
Tuấn
Trần
Ngọc
Nguyễn Đình
Lam
Trần Công
Thoan
Hoàng Văn
Bảy
Nguyễn Thị
Huệ
Nguyễn Thị
Thủy
Mai Thị Huyền
Nga
Trần Thế
Hùng

CHI BỘ
Khoa Khoa học tự nhiên
Phòng Đào tạo
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Âm nhạc – Mỹ thuật
Phòng Công tác sinh viên
Khoa Sp Tiểu học – Mầm non
Trung tâm Học liệu
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Khoa Nông – Lâm – Ngƣ

4. Những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện
- Tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc đƣa nội dung
học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thƣờng
xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phƣơng gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa
XI).
- Gắn việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện
nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các đơn vị
khoa, phòng, ban, trung tâm và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trƣờng.
- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng
viên và quần chúng trong Nhà trƣờng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học
tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh.
- Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm
gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị trực thuộc và Nhà trƣờng.
- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực Chỉ thị 03-CT/TW
của Bộ Chính trị từ Đảng ủy đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc.
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014
1. Phƣơng hƣớng trọng tâm năm 2014
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ cụ thể trong năm 2014
Tiếp tục thực hiện 8 nội dung đƣợc xác định trong Chỉ thị số 03-CT/TW của
Bộ Chính trị, Kê hoạch số 23-KH/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, nhân rộng mô
hình hiệu quả, cách làm thiết thực, gắn với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Nhà
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trƣờng, các đơn vị khoa, phòng, ban, trung tâm và các tổ chức đoàn thể trực thuộc.
Trong đó, chú trọng:
- Xây dựng kế hoạch đƣa nội dung chuyên đề 2014“Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá
nhân, nói đi đôi với làm” vào sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên, đoàn viên và hội viên.
- Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể thông qua hình
thức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với
Chuyên đề năm 2014:
+ Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ƣơng
về “trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các
cấp”.
+ Quy định số 55-QĐ/TW,ngày 10/01/2012 của Ban Bí thƣ về “công tác kiểm
tra của các tổ chức đảng đối với việc tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng
viên” và các quy định khác.
- Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm
2014, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi
cộm hoặc còn hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện
tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trƣờng và các đơn vị trực thuộc.
- Tăng cƣờng giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Rà soát, bổ
sung các chuẩn mực đạo đức theo hƣớng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ kiểm tra, đánh giá.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hƣớng dẫn của Ngành Giáo dục và
Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số
03-CT/TW, Chuyên đề năm 2014 gắn với việc thực hiện các bƣớc tiếp theo của
Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI).
- Phát hiện, bồi dƣỡng nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thƣởng các tập
thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tâm gƣơng đạo đức Hồ Chí
Minh.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với
Đảng bộ Trƣờng ĐHQB và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các
khoa, phòng, ban, trung tâm và các tổ chức đoàn thể đối với các cán bộ, đảng viên,
giảng viên, nhân viên, sinh viên, đoàn viên và hội viên của Trƣờng.
- Bộ phận giúp việc Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ Trƣờng ĐHQB đề cao hơn trách
nhiệm và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mƣu giúp Ban
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Thƣờng vụ Đảng uỷ chỉ đạo tốt hơn việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo
tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực
hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đƣa việc học tập và làm theo tấm gƣơng
đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thƣờng xuyên, quan trọng của các chi bộ,
các tổ chức đoàn thể trực thuộc.
- Đảng uỷ Trƣờng ĐHQB tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và tổ chức thực
hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị khoa, phòng,
ban và các tổ chức đoàn thể. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực
hiện một cách nghiêm túc.
- Tăng cƣờng kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vƣớng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dƣơng, khen thƣởng những tập thế,
cá nhân tiêu biểu; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm,
chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dƣơng, nhân rộng những điển hình
tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên tin tƣởng, thi đua
học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.
Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƢ

- BTG Đảng uỷ Khối (để báo cáo);
- BCH Đảng bộ Trƣờng ĐHQB;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lƣu VP Đảng ủy.

(Đã ký)

Hoàng Dƣơng Hùng
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