ĐẢNG BỘ TP. CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
*
Số: 12-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 15 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ năm 2016
--------Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm đầu
tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII và Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Để lập thành tích chào
mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập
trường, tạo đà phát triển cho các năm sau, trong năm 2016, toàn Đảng bộ tập trung
lãnh đạo thực hiện các công tác trọng tâm sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trong Nhà trường. Nâng cao ý thức tổ
chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của CCVC và sinh viên, nhất là thực hiện quy
định chuẩn mực đạo đức trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
Tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo; ưu tiên
xây dựng các chương trình đào tạo đại học chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo sau đại
học và liên kết đào tạo quốc tế. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Đảng ủy
Trường "về việc chấn chỉnh một số vấn đề trong công tác tổ chức giảng dạy", tăng
cường công tác đảm bảo chất lượng và kỷ cương trong tổ chức đào tạo.
Tiếp tục tập trung nguồn lực để đào tạo nâng cao chất lượng và chuẩn hóa cán
bộ, nhất là đào tạo cán bộ giảng dạy trình độ tiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm
việc cho cán bộ hành chính; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ
quản lý theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng giai đoạn 2017-2022; cải thiện đời sống vật chất
và tinh thần cho CCVC.
Mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, ưu tiên phát triển
các đề tài, dự án khoa học công nghệ có tính liên ngành, liên vùng; đẩy mạnh công
tác sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ, tăng cường quảng bá
thương hiệu Nhà trường.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền và
đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng Đảng
bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực
hiện kỷ cương của Nhà trường.
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II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, đảng viên
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%.
2. Có ít nhất 95% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3. Kết nạp 200 đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là giảng viên.
4. Các đoàn thể trong hệ thống chính trị đạt tiêu chuẩn đoàn thể vững mạnh.
5. Mở thêm ít nhất 2 ngành đào tạo bậc đại học, 3 ngành sau đại học; xây dựng
03 ngành đại học đào tạo chất lượng cao1; mở 01 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết
với nước ngoài hoặc giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.
6. Chỉ tiêu tuyển sinh: Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu được Bộ phê duyệt.
7. Đội ngũ giảng viên có 90% đạt trình độ sau đại học ở hầu hết các đơn vị đào
tạo (trong đó 30% có trình độ tiến sĩ), có ít nhất 12 giảng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó
giáo sư.
8. Thu nhập bình quân của CCVC tăng ít nhất 10% so với năm 2015. Thu nhập
của viên chức có trình độ đại học bằng ít nhất 4 lần mức lương cơ sở của Nhà nước.
III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN
1.1. Công tác Đào tạo – Đảm bảo chất lượng
Về công tác đào tạo:
Tiếp tục triển khai thực hiện Chương hình hành động thực hiện Nghị quyết số 29
của BCH Trung ương Đảng "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tập trung xây dựng hoàn thành 3
chương trình đào tạo chất lượng cao. Tổ chức tốt công tác quản lý đào tạo ở tất cả các
bậc học và hệ đào tạo, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát công tác tổ chức giảng
dạy và đánh giá. Tiếp tục rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 40.
Triển khai tốt chương trình giảng dạy ngoại ngữ tăng cường nhằm nâng cao chất
lượng ngoại ngữ đối với các bậc học.
Tiếp tục rà soát và ban hành các quy định, quy trình và văn bản hướng dẫn có
liên quan đến công tác đào tạo đại học và sau đại học. Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT
quốc gia. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo bậc đại học và sau đại
học. Triển khai xây dựng đề án mở ngành đào tạo đại học được Hội đồng Khoa học
và Đào tạo trường thông qua3. Cũng cố và phát huy hoạt động của các tổ học phần
Giáo dục đại cương. Thành lập thêm các tổ học phần được tổ chức giảng dạy chung
1

Dự kiến 3 đề án đào tạo chất lượng cao là: ngành Kinh doanh quốc tế (Khoa Kinh tế); ngành Công nghệ thông tin
(Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông) và ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học (Khoa Công nghệ)
3 Các ngành đào tạo trình độ đại học được phê duyệt về chủ trương: ngành Hóa dược (Khoa Khoa học tự nhiên), ngành
Địa lý học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn), ngành Thống kê (Khoa Kinh tế), ngành Kỹ thuật Công trình thủy,
ngành Kỹ thuật Công trình giao thông và ngành Kỹ thuật Vật liệu (Khoa Công nghệ)
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cho nhiều ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực
của trường. Quan tâm tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho học sinh thuộc diện
dự bị đại học, cử tuyển, xét tuyển thẳng và đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nam Bộ.
Hoàn thiện và đẩy mạnh công tác quản lý đào tạo sau đại học để đáp ứng yêu
cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Trường. Triển
khai mở rộng liên kết quốc tế đào tạo sau đại học, mở ít nhất 01 chương trình thạc sĩ
liên kết với nước ngoài.
Tăng cường bổ sung, xuất bản giáo trình và tài liệu phục vụ việc giảng dạy, học
tập và nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên. Tiếp tục triển khai ứng dụng
hệ thống E-learning trong giảng dạy và viết tài liệu hướng dẫn học tập và quay đĩa
hình, đĩa tiếng các ngành mới phục vụ Đào tạo từ xa.
Về công tác Đảm bảo chất lượng:
Hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường ĐHCT và tiến hành
đăng ký kiểm định với các tổ chức kiểm định độc lập. Triển khai kiểm định nội bộ 4
chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA; Thực hiện kiểm định ngoài 01
chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA thuộc dự án ODA. Đánh giá thử 02
chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật theo tiêu chuẩn ABET.
Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các công cụ và hệ thống lấy ý kiến phản hồi
trực tuyến từ các bên liên quan. Thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan phục vụ phát
triển các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ theo yêu cầu. Khảo sát ý kiến
của giảng viên về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của các tổ chức quản lý của Trường và
công tác đánh giá đồng nghiệp.
Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng trong khuôn khổ hoạt động của tổ
chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Thực hiện trao đổi tín chỉ giữa các
trường đại học của AUN. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc sau
đại học, xây dựng bộ phận đảm bảo chất lượng và biểu mẫu luận văn thạc sĩ, luận án
tiến sĩ.
1.2. Công tác Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ
Tiếp tục triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 5 lĩnh vực nghiên cứu
khoa học ưu tiên, trong đó đặc biệt quan tâm và tiếp tục triển khai các lĩnh vực trọng
tâm, các nghiên cứu có sản phẩm khoa học công nghệ cao đáp ứng yêu cầu phát triển
Nhà trường và địa phương. Triển khai thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu
thuộc dự án ODA được xét chọn năm 2016. Triển khai thực hiện tốt các đề tài nghiên
cứu khoa học trong năm học 2015-2016 được phê duyệt4. Thực hiện công tác sơ kết
và tổng kết hợp tác với các địa phương5. Tăng cường mối quan hệ với các tỉnh6 để
tiến tới ký kết toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Dự kiến có 250 đề tài cấp cơ sở, 21 đề tài và 01 dự án cấp Bộ của Bộ GD&ĐT và 30 đề tài nghiên cứu khoa học hợp
tác với địa phương và doanh nghiệp.
5
UBND Tỉnh Đồng Tháp, UBND thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, huyện Trà Ôn
6
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, An Giang, Kiên Giang và Trà Vinh
4
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Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các tỉnh
thuộc miền Đông Nam Bộ7
Tổ chức Hội nghị khoa học về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
cấp trường giai đoạn 2010-2015, triển lãm 50 thành tựu đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ và Hội nghị khoa học Câu Lạc Bộ lần thứ 48 các trường
đại học kỹ thuật vì sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL.
Hoàn thiện chính sách, quy định, quy trình trong công tác sở hữu trí tuệ và nâng
cao hiệu quả sử dụng Góc Tra cứu sáng chế đưa vào phục vụ công tác tham mưu, xét
chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ hàng năm. Tiếp tục
đẩy mạnh công tác đăng ký sở hữu trí tuệ các công trình đặc thù có tính thương mại
hoá cao. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ để sản xuất các sản phẩm mang thương
hiệu Trường ĐHCT phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL.
1.3. Công tác Hợp tác quốc tế – Quản lý dự án
Duy trì và mở rộng thêm quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên
cứu và các tổ chức quốc tế có uy tín; đẩy mạnh hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực khoa
học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.
Tập trung thực hiện tốt tiến độ Dự án ODA nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng
vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản, và Dự án Hợp tác kỹ thuật "Tăng cường
năng lực Trường ĐHCT thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, NCKH và chuyển
giao công nghệ" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.
Đưa Trung tâm Hàn Quốc học đi vào hoạt động có hiệu quả, tăng cường hợp tác
quốc tế với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các viện, trường ở Hàn Quốc.
Có chính sách khuyến khích nhằm phát huy tính năng động của cá nhân và đơn
vị trong việc kết nối, khai thác có hiệu quả các MOU với các đối tác của Trường.
Tăng cường hoạt động trao đổi sinh viên trong hầu hết các lĩnh vực đào tạo của
trường.
1.4. Công tác Xây dựng cơ bản và Quản trị thiết bị
Công tác Xây dựng cơ bản
Hoàn thành công trình Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm thuộc Dự án Phát
triển Giáo dục Trung học phổ thông. Hoàn thành quyết toán các công trình đã hoàn
thành9. Xin chủ trương Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư một số dự án mới10. Thúc đẩy
tiến độ Dự án khu nhà ở, đất ở của cán bộ giáo viên Trường.
Công tác Quản trị thiết bị
Thực hiện kế hoạch sửa chữa thường xuyên, xây dựng, cải tạo, mở rộng các
công trình11. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, nước, thông tin
Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận
Nhà Điều hành và Đào tạo sau đại học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Khoa Dự bị dân tộc và Ký túc xá khu B
10
Dự án nhà học tập trung Trường ĐHCT với tổng mức đầu tư 75 tỉ đồng; Nhà học tập trung khu Hòa An với tổng mức
đầu tư 41,3 tỉ; Nhà làm việc và Văn phòng khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHCT với tổng mức đầu tư 50,7 tỉ
11
Khoa CNTT&TT cũ thành TT.Ngoại ngữ; Dãy nhà công vụ A1, N9 thành phòng làm việc, phòng học K.Ngoại ngữ;
Sân khấu ngoài trời trước VP Đoàn TN; Các dãy nhà KTX khu A, KTX khu C; xây dựng mới đoạn cống phía trước
KTX Hậu Giang...
7
9
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liên lạc, hệ thống chống sét và báo cháy; chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường. Mở
rộng việc khoán điện, nước đối với các đơn vị đủ điều kiện. Tiếp tục hoàn thành đưa
vào sử dụng trong hệ thống thông tin tích hợp của Trường các module phần mềm:
quản lý sau đại học, quản lý nghiệp vụ công đoàn, thu học phí, quản lý công văn, …
Tổng kiểm tra, sửa chữa trang thiết bị tại các nhà học, theo dõi thực hiện kế
hoạch giảng dạy năm 2015-2016. Triển khai công tác trang bị an toàn - BHLĐ; Kiểm
tra công tác an toàn lao động - PCCC ở các đơn vị; Lập kế hoạch sửa chữa, bố trí lại
trang thiết bị PCCC, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCC.
Hoàn thành việc dán mã vạch tài sản và xác xác lập danh mục tài sản cố định
theo tiêu chuẩn mới. Hoàn thành xử lý tài sản của các chương trình, dự án đã kết thúc
theo quy định. Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả khai thác sử dụng
thiết bị đã được đầu tư và việc quản lý tài sản tại các đơn vị theo quy định, quy trình
quản lý đã ban hành. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong
xây dựng, sử dụng tài sản công.
1.5. Công tác Tài chính
Tiếp tục thực hiện tốt công tác đơn giản hóa thủ tục tài chính, xây dựng và hoàn
thiện các quy trình công việc trong từng khâu kế toán. Triển khai thực hiện thực sự
hiệu quả quy chế quản lý tài chính.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phục vụ cho sự phát
triển của Trường, đồng thời tăng cường các hoạt động có thu, đặc biệt là các hoạt
động đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm tăng thu nhập của CCVC.
Tiếp tục xây dựng các định mức để làm cơ sở giao khoán kinh phí hàng năm
như: văn phòng phẩm, công tác phí, điện, nước, chi phí thực hành, thực tập,.... Bố trí
kinh phí hợp lý giữa nhóm chi thường xuyên. Theo dõi về lộ trình tăng mức lương cơ
sở cho năm tới và ưu tiên nguồn kinh phí bổ sung quỹ tiền lương và dự toán những
khoản kinh phí phát sinh.
Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ tại Trường, hạn chế các dịch vụ tự phát,
nâng cao hiệu quả quản lý và mức độ hài lòng đối các hoạt động dịch vụ phục vụ
CCVC và sinh viên. Cải tiến công tác quản lý hoạt động dịch vụ tại Trường theo
hướng hiện đại, tinh gọn mà hiệu quả. Nghiên cứu đề xuất hệ thống giữ xe thông
minh cho các bãi xe, nhà xe. Tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ và sản
xuất, mở rộng các hoạt động dịch vụ mới nhằm tăng nguồn thu cho Trường.
1.6. Công tác sinh viên
Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với sinh viên Tăng cường hoạt động
giao lưu, trao đổi sinh viên với các nước trong khu vực. Đẩy mạnh họat động tư vấn
hỗ trợ sinh viên, đổi mới phương thức đào tạo kỹ năng mềm, củng cố và phát huy vai
trò cố vấn học tập.
Tăng cường công tác y tế, chăm sóc sức khỏe sinh viên của Trạm Y tế trường,
chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với
các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng ký túc xá an toàn về an ninh trật tự. Cải
tiến phương pháp quản lý ký túc xá theo hướng phục vụ, nâng cao hiệu quả quản lý.
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1.7. Công tác khác
Hoàn thành ấn phẩm Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ, sách chuyên khảo,
phòng truyền thống, phim tài liệu giới thiệu về Trường (tiếng Việt, tiếng Anh), xuất
bản tài liệu chuyên khảo về ĐBSCL. Tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập
Trường (31/03/1966-31/03/2016)
2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
2.1. Công tác Chính trị tư tưởng- An ninh trật tự
Duy trì ổn định chính trị tư tưởng; an ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường. Kịp
thời nắm bắt thông tin, ngăn chặn phát tán thông tin trái với chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin và
nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong Nhà trường. Tổ chức triển khai, quán
triệt nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ trong
cán bộ, đảng viên và sinh viên.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh". Tiếp tục thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức của CCVC và sinh viên trong
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai tốt
Nghị quyết số 59 của Đảng ủy về "Tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong
sinh viên Trường Đại học Cần Thơ".
Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn và kỷ niệm trong năm; kỷ niệm 50
năm Ngày thành lập Trường. Tổ chức tuyên truyền và tham gia công tác Bầu cử
Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Duy trì phong trào "Nếp
sống văn minh, Trường xanh - sạch - đẹp" phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn
nghệ; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội: HIV/AIDS, ma túy... Phát động,
tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ
nguồn"…. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóanghệ thuật với các đoàn nghệ
thuật, sinh viên - thanh niên trong và ngoài khu vực, góp phần giữ vững mối quan hệ
tốt đẹp giữa Nhà trường với các đơn vị, trường học.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của
CCVC và sinh viên, triển khai xây dựng các mô hình Dân vận khéo. Thực hiện phòng
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn, tiêu cực khác trong Nhà trường;
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Xây dựng đội ngũ CCVC có phẩm chất và
năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày
càng phát triển của Nhà trường.
2.2. Công tác Tổ chức - Cán bộ
Tập trung công tác quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ quản lý
cho giai đoạn 2017-2022 đáp ứng định hướng phát triển Nhà trường trong giai đoạn
mới, chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ.
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Hoàn thành đề án vị trí việc làm của Trường nhằm nâng cao chất lượng phục vụ,
làm cơ sở cho việc luân chuyển, tuyển dụng và các công tác khác. Hoàn thiện quy
trình công tác ở các đơn vị tham mưu, giúp việc trong Trường. Tiếp tục rà soát, điều
chỉnh hoặc ban hành mới một số quy định của Trường cho phù hợp với quy định mới
của Nhà nước. Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu của CCVC trên phần mềm quản lý phục vụ
cho công tác thống kê và tra cứu.
Triển khai các nghị định và thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng
mới. Nghiên cứu đề xuất cải tiến công tác đánh giá CCVC và xét thi đua, khen
thưởng. Tổ chức sơ kết Nghị quyết của Đảng ủy về công tác cán bộ và đánh giá chất
lượng công tác đào tạo cán bộ nguồn. Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu
nhập, công tác phòng chống tham những trong toàn trường.
2.3. Công tác Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, có ít nhất 50% tổ chức cơ sở đảng
đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại một số tổ chức đảng để phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ
sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, quan tâm chỉ đạo chi bộ tổ
chức sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh
giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tổ chức thi kiểm tra nhận
thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.
Thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, năm 2016 phát triển ít nhất
200 đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là giảng viên. Thực hiện xét chuyển
đảng chính thức kịp thời, đúng thủ tục, làm tốt công tác phát thẻ đảng viên. Mở 01
lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là CCVC và 02 lớp cảm tình
đảng là sinh viên, 02 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp
và lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy. Xét đề nghị tặng Huy hiệu
đảng đúng hạn, kịp thời.
Thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2016-2020 và nhiệm kỳ 20202025 theo hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát
Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện kế
hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 và giám sát thường xuyên. Tập trung kiểm tra,
giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị quyết
và chỉ thị của Đảng ủy; công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và
một số mặt công tác khác.
Tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra cấp cơ sở và
đảng viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các chi bộ.
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3. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
3.1. Lãnh đạo Công đoàn
Lãnh đạo Công đoàn vận động CCVC tiếp tục tham gia Cuộc vận động "Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2016 và thực hiện
tốt quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ viên chức Trường Đại học Cần Thơ trong
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức động viên
CCVC, giảng viên làm tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chỉ đạo Công đoàn trường thường xuyên
tiến hành giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với CCVC và
người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo Công đoàn phối hợp
với chính quyền tổ chức tốt các ngày Lễ, Tết; tổ chức thăm viếng và tặng quà cho
CCVC nghỉ hưu, chăm lo các cháu Thiếu niên nhi đồng, gia đình Thương binh Liệt
sỹ... tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa,
vùng đặc biệt khó khăn" và hướng về biển đảo.
3.2. Lãnh đạo Đoàn TNCS HCM
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chủ đề năm học. Chỉ đạo Đoàn Thanh
niên tiếp tục tham gia Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh" theo chuyên đề năm 2016 và quy định chuẩn mực đạo đức của sinh viên
Trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; Nghị quyết 59 của Đảng ủy về tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật
trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên triển khai và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động,
các chương trình: "4 đồng hành" và "5 xung kích", "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây
dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh", "Hiến máu tình nguyện". Xây dựng
môi trường học đường văn hóa, văn minh, thân thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã
hội xâm nhập học đường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt dự
luận và tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên để có biện pháp xử lý kịp thời.
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, định hướng nghề
nghiệp và việc làm, rèn luyện kỹ năng sống, hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh
niên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên.
Tổ chức các hoạt động giao lưu với lực lượng vũ trang và các trường bạn, giao lưu
với sinh viên các trường trong Khu vực.
3.3. Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh
Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động
viên các thế hệ Cựu Chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội
Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng,
xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi
ích chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc
sống, gắn bó tình bạn chiến đấu và làm tốt công tác phát triển Hội viên.
Tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu
chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tham gia giám sát hoạt
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động của chính quyền và CCVC. Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, tổ chức kỷ
niệm các ngày lễ lớn trong năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm triển khai, quán triệt Nghị quyết này đến
CCVC và đảng viên; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết
thực. Mỗi quý tiến hành sơ kết đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết
cho quý tiếp theo.
2. Các ban của Đảng ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và giải pháp thực
hiện cụ thể theo từng lĩnh vực công tác. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, định kỳ
báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả thực hiện.
3. Lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ. Phân công thành viên phụ trách từng lĩnh vực và thường xuyên chỉ
đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.
4. Các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, hội
viên; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với nhiệm vụ của tổ chức mình
nhằm tạo sự đồng thuận, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tế của Nhà trường.
5. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường nêu cao tinh thần trách
nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành, nỗ lực hoàn
thành nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy Cần Thơ (để báo cáo);
- Đ/c Trần Việt Trường (để báo cáo);
- Các đ/c Đảng ủy viên, BGH;
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Tổ chức đoàn thể cấp trường;
- Lưu: VP.
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Đã ký
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