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CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 
NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng 

Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đã đánh giá một cách toàn diện về 

tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình 

khóa II. Những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ 

Trường Đại học Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua đều gắn với vai trò, trách 

nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình. Đảng ủy nghiêm 

túc kiểm điểm trước Đại hội như sau: 

I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 
2020 đã bầu Đảng ủy gồm 15 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy có 
05 đồng chí; 01 Bí thư và 01 Phó bí thư). Trong nhiệm kỳ, có 02 đồng chí 
chuyển công tác, 01 đồng chí nghỉ hưu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ 
quan tỉnh quyết định bổ sung thêm 03 đồng chí. Hiện nay, Đảng ủy Trường 
Đại học Quảng Bình có 15 đồng chí.  

1. Ưu điểm 

1.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và điều 
kiện thực tiễn của Đảng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 
có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, củng cố quốc 
phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Trường Đại học Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đảng ủy đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm phù 
hợp với điều kiện của Đảng bộ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời lãnh 
đạo Nhà trường, các đơn vị trực thuộc trong việc đề ra các biện pháp tích cực, 
động viên cán bộ, đảng viên trong từng tổ chức đảng phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc. Kết quả lãnh đạo 
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thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các tổ chức đảng trong Đảng bộ có nhiều tiến 
bộ hơn so với trước; chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngày càng được 
nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường 
Đại học Quảng Bình lần thứ II đã đề ra. 

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng 
viên học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Trung ương và 
của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; kiện toàn củng 
cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ của Trường; tích cực 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, bảo đảm ổn định chính 
trị, an ninh, trật tự trong Nhà trường. 

1.2. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây 
dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập 
trung lãnh đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII; Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ II; chú trọng đổi mới hình 
thức, phương pháp quán triệt, gắn với xây dựng chương trình hành động của 
Đảng ủy và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch 
thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường và 
các đơn vị trực thuộc.  

Đảng ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng theo hướng chủ động và đa dạng về hình thức; tích cực tổ chức các đợt 
sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
góp phần nâng cao nhận thức, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác 
tuyên truyền được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, tác động 
tích cực đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên.  

Việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong toàn Đảng 
bộ. Đã hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ chuyên đề xuyên suốt 
toàn khoá và các chuyên đề hằng năm; thực hiện nghiêm túc Quy định trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng 
đầu; chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên.  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) bảo đảm nghiêm 
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túc, đúng quy trình, quy định; đã bám sát mục đính, yêu cầu, phạm vi và nội 
dung; tập trung kiểm điểm khách quan, toàn diện cả ưu điểm và khuyết điểm, 
nhất là làm rõ những khuyết điểm, hạn chế trong từng nội dung cụ thể theo 
chức trách, nhiệm vụ được phân công; chỉ rõ nguyên nhân, xác định biện pháp 
khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của tập thể gắn với trách nhiệm cá 
nhân; nhiều khuyết điểm chỉ ra được chấn chỉnh kịp thời, góp phần củng cố 
niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong 
Nhà trường đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy đã coi trọng việc xây dựng 
và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hệ thống tổ chức đảng được sắp xếp phù hợp theo 
tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt 
động; đã chú trọng lãnh đạo việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, nhất là tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Công tác xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch vững, mạnh được tăng cường, tổ chức cơ sở đảng 
đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 
chiếm tỷ lệ cao. Công tác phát triển đảng viên mới được chỉ đạo chặt chẽ, tỷ lệ 
kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 
học Quảng Bình lần thứ II đã đề ra.  

Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; tăng 
cường công tác giám sát thường xuyên; chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ 
chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng, về thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, góp phần tích cực vào thực hiện kỷ cương, 
nền nếp, kỷ luật của Đảng; xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra; quy trình kiểm 
tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, có nền nếp và đúng quy định, bảo đảm 
công tâm, khách quan, trung thực.  

1.3. Về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn 
với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 
các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm 
túc, có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị 
quyết. Đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc chú trọng đề ra các 
giải pháp thực hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

Đã lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp củng cố, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng 
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Đảng; đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí.  

Đảng ủy đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chuyên đề năm 2019, gắn với 50 
năm thực hiện Di chúc của Bác tạo được chuyển biến tích cực về ý thức tu 
dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ và phong 
trào làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức 
đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, coi đây là một 
tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. 

Tập thể Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình khóa II là một tập thể đoàn 
kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, tin 
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ; 
kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng bộ, kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng 
ủy Trường Đại học Quảng Bình các nhiệm kỳ trước. 

Các đồng chí ủy viên luôn giữ vững sự đoàn kết, phát huy được trách 
nhiệm cá nhân trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, đóng góp 
tích cực vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình; luôn 
nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng; gương mẫu, có 
ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. 

Bản thân và gia đình của từng đồng chí ủy viên đều chấp hành nghiêm 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
thực hiện đầy đủ Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều 
đảng viên không được làm; kê khai nhà, đất và tài sản khác theo đúng quy 
định; tham gia sinh hoạt, giữ mỗi liên hệ chặt chẽ với cấp ủy và thực hiện tốt 
nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê 
bình hằng năm. 

1.4. Về đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của Ban 
Chấp hành 

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ II, Đảng 
ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác 
toàn khoá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên; đồng thời, cụ 
thể hoá nhiệm vụ của Đảng ủy trong từng năm, theo từng chủ đề cụ thể để lãnh 
đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy đã tiến hành các kỳ họp, sinh hoạt 
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theo đúng Quy chế. Nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành luôn được bàn bạc, 
thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số. 

Đảng ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm 
tính toàn diện, vừa tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và xử 
lý có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh; nắm bắt kịp thời tình hình và có sự 
chỉ đạo tích cực, cụ thể những vấn đề vướng mắc, nổi lên, những việc khó, 
khâu yếu. Ngoài việc ban hành các nghị quyết hàng tháng, nghị quyết chuyên 
đề đều xác định các nội dung trọng tâm, cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 
Công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và các quy định của Đảng 
ủy Trường Đại học Quảng Bình tại các chi bộ trực thuộc được chú trọng 
thường xuyên.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy đã sửa đổi, bổ sung Quy chế 
làm việc phù hợp với quy định mới của Đảng và tổ chức làm việc theo đúng 
Quy chế; luôn giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, 
đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; 
xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, vai trò, trách nhiệm cá nhân. 

2. Khuyết điểm, hạn chế 

Lãnh đạo việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong 
tình hình mới có lúc thiếu thường xuyên. Nhận thức của một số cán bộ, đảng 
viên về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá”, bạo loạn lật đổ, diễn biến hoà bình còn hạn chế.  

Lãnh đạo các mặt công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số khuyết điểm, 
hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đôi lúc còn chậm. Cấp ủy trực thuộc còn 
hình thức, rập khuôn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành 
động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; nhiệm vụ, giải 
pháp đề ra chưa sát với nhiệm vụ chuyên môn. Công tác sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng có lúc còn chậm và chưa 
được chú trọng.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng hiệu quả đôi lúc chưa cao. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa thật sinh động, hấp dẫn. Việc kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 
khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng đôi lúc còn hình thức, thiếu chặt chẽ.  

Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn 
còn những hạn chế: Một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chưa phát huy 
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đầy đủ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. Lãnh đạo tham mưu một số lĩnh vực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, 
chưa khai thác hiệu quả các nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo, khoa 
học công nghệ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu,… trong đó có trách nhiệm tham 
mưu của cán bộ, đảng viên và vai trò lãnh đạo thực hiện của các cấp ủy trực 
thuộc Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình.  

Công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến chưa mạnh. Việc nắm bắt tình 
hình và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có 
dấu hiệu vi phạm còn ít. Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề và giám 
sát thường xuyên đối với tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên đôi khi còn 
hình thức.  

Việc nhận thức chưa đầy đủ, toàn diện về vai trò, trách nhiệm của một số 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác Dân vận trong tình hình mới vẫn 
còn hạn chế; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các 
chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của cấp trên về công tác dân vận. 
Phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội còn hạn chế. Một số 
phong trào thi đua, cuộc vận động chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa thu hút 
được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.   

II. NGUYÊN NHÂN ƯU, KHUYẾT ĐIỂM 

1. Nguyên nhân ưu điểm 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có nguyên nhân khách quan 
là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu cao của các cấp 
ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, 
trong đó, có vai trò quan trọng của Đảng ủy. Có nhận thức đúng đắn, vận dụng 
sáng tạo các chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với thực tiễn của 
Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình.  

Đảng ủy đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện 
nghiêm quy chế làm việc, tăng cường đoàn kết, quan tâm công tác kiểm tra, 
giám sát, thường xuyên nắm bắt kịp thời để chỉ đạo, chấn chỉnh những khuyết 
điểm, hạn chế và sai sót nảy sinh từ các chi bộ trực thuộc. Trong lãnh đạo, chỉ 
đạo luôn xác định trong tâm, trọng điểm; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong 
từng thời điểm để tổ chức thực hiện. 

2. Nguyên nhân khuyết điểm 

Về khách quan, do tác động của tình hình kinh tế-xã hội và của ngành 
giáo dục-đào tạo, Đảng ủy thường xuyên biến động do sắp xếp tổ chức và công 
tác cán bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020. 



7 
 

Về chủ quan, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy trên một 
số lĩnh vực công tác có mặt còn hạn chế. Việc theo dõi, nắm bắt và phát hiện 
những vấn đề nảy sinh từ các chi bộ trực thuộc của một số đồng chí trong 
Đảng ủy chưa chủ động và nhạy bén; một số đồng chí chưa dành thời gian bảo 
đảm cho công việc được giao, thiếu kinh nghiệm và phương pháp công tác. 
Tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của một số ủy viên chưa 
được phát huy đầy đủ, chưa đề xuất nhiều giải pháp thích hợp để giải quyết các 
vấn đề thực tiễn của Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình đặt ra. Những 
khuyết điểm nêu trên, trước hết thuộc về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng ủy. Trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình 
khóa II nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước Đảng bộ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ 

Thứ nhất là, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của Ban Chấp 

hành Đảng bộ, chăm lo củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và toàn 

Đảng bộ. Coi trọng tổng kết thực tiễn, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo 

toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Thứ hai là, Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường 

Đại học Quảng Bình lần thứ III để xây dựng chương trình hành động thực hiện 

phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả việc lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. 

Thứ ba là, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế 

làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; chương trình công tác và kế hoạch kiểm 

tra, giám sát toàn khóa. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai 

trò trách nhiệm tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng 

Đảng trong phạm vi phụ trách. 

Thứ tư là, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng 

Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây 

dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn 

thể chính trị-xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ 

và cấp ủy các cấp, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII 

về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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Thứ năm là, chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Ban 

Chấp hành Đảng bộ. Đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc 

của Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, 

nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và của cấp trên; đổi mới 

công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy. Tập trung đầu tư, 

nghiên cứu, tìm giải pháp và có những nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp 

hành Đảng bộ đối với những vấn đề cấp bách, trước mắt cần tập trung chỉ đạo; 

đồng thời, phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng chí trong Ban 

Chấp hành Đảng bộ, thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo và xử lý tốt các 

mối quan hệ trong công tác. 

Thứ sáu là, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cần tiếp tục 

rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, lối sống, trách nhiệm, gương mẫu; thực hiện 

tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình 

và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chống các biểu hiện tiêu 

cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực 

hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng 

Đảng. 

*  *  * 

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại 

học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội, kính đề nghị Đại hội góp 

ý, phê bình xây dựng để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình 

nhiệm kỳ mới tiếp thu, rút kinh nghiệm, có hướng khắc phục, sửa chữa để lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học 

Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 
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