
 ĐẢNG BỘ TP. CẦN THƠ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ 

 * Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2014 

 Số: 01-CT/ĐU 

 

CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY  

Về việc chấn chỉnh một số vấn đề trong công tác tổ chức giảng dạy  

------------- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 03-

KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW, ngày 31/5/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy đã ra Quyết định số 79-QĐ/ĐU 

"Ban hành 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" và Quyết định 

số 80-QĐ/ĐU "Ban hành 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" với quyết 

tâm đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào 

điều kiện thực tiễn của Nhà trường, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân 

thiện, góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín của Trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh đó, 

để nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại 

học xuất sắc, ngày 18/4/2013, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/ĐU "về tiếp 

tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ". 

Qua 2 năm triển khai thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ viên 

chức và sinh viên; 01 năm thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 

lượng đào tạo, tình hình chính trị tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là 

trong đào tạo đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh 

đốn các hoạt động của Nhà trường đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, 

Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã nhận được ý kiến của sinh viên – học 

viên phản ảnh về tinh thần và thái độ giảng dạy, phục vụ của một số viên chức chưa 

được tốt. Một số giảng viên có tác phong, lời nói chưa chuẩn mực khi lên lớp, giảng 

dạy không đảm bảo nội dung học phần và thời lượng; tổ chức đánh giá kết quả học 

phần chưa nghiêm túc. Những hiện tượng này đã làm ảnh hưởng đến truyền thống đào 

tạo nghiêm túc, có chất lượng của Trường Đại học Cần Thơ. 

Để "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của 

Ban Bí thư, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 80-NQ/ĐU "về tiếp tục đổi mới và nâng 

cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ" cũng như Nghị quyết Đại hội 

lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) của Đảng bộ, khắc phục những hiện tượng tiêu cực 
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trong công tác phục vụ và giảng dạy, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ 

chức đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt một số công việc sau:  

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt những nội dung của 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" ban hành kèm theo Quyết định số 79-QĐ/ĐU ngày 

31/5/2012, Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 18/4/2013 của Đảng ủy "về tiếp tục đổi mới 

và nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Cần Thơ" đến tất cả viên chức trong 

đơn vị, đồng thời hàng năm lồng ghép những nội dung của Quyết định số 79-QĐ/ĐU 

vào trong tiêu chí đánh giá đảng viên, cán bộ viên chức và công đoàn viên. Triển khai 

thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 28/02/2014 của Đảng ủy về việc tổ 

chức học tập chuyên đề năm 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" 

trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. 

2. Cấp ủy đảng các cấp có nhiệm vụ lãnh đạo chính quyền tiến hành rà soát, kiểm 

tra các khâu trong quá trình tổ chức giảng dạy, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy các vụ 

việc tiêu cực phát sinh trong đơn vị để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.  

3. Giao nhiệm vụ cho Công đoàn trường tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Mỗi 

thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; chỉ đạo Ban Thanh tra 

Nhân dân các cấp tăng cường công tác giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, 

những hiện tượng tiêu cực trong công tác tổ chức giảng dạy. 

 4. Giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với phòng Công tác 

Chính trị và Tổ Cộng tác viên dự luận xã hội có biện pháp nắm bắt thông tin, tình hình 

chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và sinh viên, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ 

Đảng ủy xử lý.  

5. Ban Giám hiệu chỉ đạo phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với các phòng, 

ban chức năng giúp Hiệu trưởng nhanh chóng kiểm tra, xác minh những vụ việc tiêu 

cực phát sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy, đồng thời đề xuất những biện pháp xử 

lý, ngăn chặn. 

Chỉ thị này được phổ biến đến các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 

thể và công chức, viên chức, người lao động trong Trường. 

 

Nơi nhận: 
- BCH Đảng bộ, BGH. 

- Các ĐB, CB. 

- Các tổ chức đoàn thể 

- Lưu. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

Đã ký 

 

 

Trần Thị Thanh Hiền 

 


