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Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh khóa XXIV,
nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết
Đại hội lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ
IV nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ
XII trong bối cảnh cả nước và nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới toàn
diện, mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa với những thời cơ và thách thức
đan xen nhau. Đối với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước phát triển năng
động với nền kinh tế tăng trưởng cao, tuy nhiên Việt Nam đang đối mặt với việc
tranh chấp biển Đông ngày càng diễn biến gay gắt, phức tạp và nhiều nhân tố bất
ổn khác; Những vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề môi trường, an sinh xã
hội, việc làm cho người lao động… cũng đặt ra nhiều thách thức.
Trong bối cảnh chung của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh, của ngành
Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Chấp hành Đảng bộ
trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh gặp không ít khó khăn riêng của
ngành giáo dục đó là:
Việc thành lập quá nhiều trường Đại học trong một giai đoạn ngắn, sự
thay đổi về cơ chế tuyển sinh, cơ chế quản lý đào tạo của Bộ GD&ĐT, Bộ
LĐTB&XH, nhiều trường tuyển sinh với các chính sách ưu đãi thu hút thí sinh;
các công ty liên doanh trong khu vực tuyển hàng chục nghìn công nhân mỗi
năm, với trình độ tốt nghiệp THPT với mức lương hấp dẫn, dẫn đến nguồn tuyển
sinh của nhà trường bị hạn chế. Thêm vào đó theo đề án bố trí việc làm, một số
ngành nghề ngoài xã hội giảm rất nhiều lao động, lực lượng dôi dư đó cạnh
tranh với sinh viên mới ra trường, sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Đây
chính là những khó khăn khách quan trong tuyển sinh của Nhà trường. Điều này
đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và phúc lợi, tư tưởng chính trị của cán bộ,
đảng viên và viên chức lao động.
Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ trường Đại học
Công nghiệp Quảng Ninh đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí. Tại
phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy có 03
đồng chí và bầu Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí.
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Tháng 6/2017, Bộ Công Thương đã bổ nhiệm mới Hiệu trưởng thay thế
Hiệu trưởng - Bí thư nghỉ chế độ, trên cơ sở đó ngày 29/5/2017 Đảng ủy Than
Quảng Ninh có Quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ
Đảng bộ mới. Đến tháng 9/2018 có 01 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chuyển
công tác, Ban Chấp hành còn lại 9 đồng chí. Đến tháng 12/2018 có 01 đồng chí
ủy viên Ban Chấp hành nghỉ chế độ, đến tháng 02/2019 Đảng ủy Than Quảng
Ninh có quyết định chỉ định bổ sung 03 đồng chí ủy viên Ban chấp hành. Đến
cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đảm bảo số lượng có 11 đồng chí và Ban
Thường vụ là 03 đồng chí.
Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
Đảng bộ, các tổ chức, đơn vị và cán bộ, giảng viên, viên chức lao động và học
sinh, sinh viên toàn trường thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV;
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 kiểm điểm trước Đại hội về sự
lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ như sau:
I- LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than
Quảng Ninh khóa IV và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và
của tỉnh Quảng Ninh
Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ
trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học
tập, tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ trường lần thứ XXIV. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hằng năm Ban
Chấp hành Đảng bộ ban hành các nghị quyết, chỉ thị, triển khai chương trình
hành động và bổ sung các văn bản để chỉ đạo, phù hợp với mỗi giai đoạn, theo
chủ đề công tác hằng năm và chỉ đạo của cấp trên; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa
thực hiện Nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ nhà
trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra. Cụ thể, từ
đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy đã ban hành 79 Nghị
quyết chuyên đề và Nghị quyết hàng tháng, 05 Quyết định ban hành quy chế,
quy định, 18 Kế hoạch, Chương trình hành động và nhiều văn bản quan trọng
khác.
2. Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra; giữ vững tình hình an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong nhiều lĩnh vực đã có cách làm mới,
sáng tạo, phát huy được trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; nêu
cao truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường.
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Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV và cụ thể hóa các
chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Than Quảng Ninh
phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề
ra các giải pháp đúng đắn, sáng tạo, khai thác được tiềm năng, lợi thế tại chỗ.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm
vụ chuyên môn, đảm bảo tốt tình hình an ninh quốc phòng địa phương.
Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhưng nhà trường vẫn
có nhiều cố gắng để đảm bảo công tác này theo hướng phát huy tính chủ động,
sáng tạo; điều chỉnh và duy trì chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, cao học và
mở ra các hướng đào tạo, bồi dưỡng phối hợp với các doanh nghiệp để đáp ứng
nhu cầu thực tiễn của xã hội. Công tác đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực,
chất lượng quản lý đào tạo được cải tiến. Trong công tác giảng dạy đã từng bước
lãnh đạo áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến; đổi mới phương thức đào tạo
theo học chế tín chỉ đem lại hiệu quả, tăng tính chủ động của người học. Hoạt
động khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực theo hướng ưu tiên nghiên
cứu các vấn đề có khả năng ứng dụng thực tế, tham gia và chủ trì nghiên cứu
một số đề tài, dự án cấp Bộ. Công tác sinh viên được quan tâm và triển khai chặt
chẽ, các chế độ, chính sách cho sinh viên được giải quyết kịp thời, đúng quy
định; các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong cuộc sống, học tập, phát triển kỹ năng
và tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngày càng được quan tâm.
Về công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ nội bộ, quân sự địa phương của
nhà trường có những kết quả tích cực. Lực lượng tự vệ luôn bảo đảm về quân số
và chất lượng. Công tác tham gia huấn luyện đều đủ chỉ tiêu và đạt kết quả tốt;
công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
cho các đối tượng đã được quan tâm. Công tác hậu phương quân đội luôn được
chú trọng. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng; các phong trào thi
đua yêu nước luôn được duy trì và rộng khắp, các chính sách xã hội, người có
hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn về đời sống vật chất, đảm bảo trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn.
3. Lãnh đạo xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể
Đảng ủy Nhà trường luôn xác định công tác tuyển sinh và nâng cao chất
lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý
nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của Nhà trường. Tập trung chỉ đạo
toàn diện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư
tưởng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của
Tỉnh ủy, của Đảng ủy Than Quảng Ninh. Trong xây dựng Đảng luôn tập trung
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lãnh đạo đồng bộ các mặt: xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình
nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, quán triệt và
triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng đến cán bộ,
đảng viên, viên chức. Nội dung, hình thức tuyên truyền triển khai được đổi mới,
đa dạng và đi vào chiều sâu. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc tu
dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động và sinh viên.
Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI), (khóa XII) được triển khai thực hiện
nghiêm túc, các nhược điểm nêu ra được khắc phục kịp thời. Ban Chấp hành đã
lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên”, qua đó đã đề ra nhiều biện pháp tích cực để xây dựng và phát triển
chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất
lượng của đảng viên có tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước.
Công tác bồi dưỡng cán bộ đảng đã được quan tâm triển khai, Đảng ủy
nhiệm kỳ 2015-2020 có sự đổi mới, độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành trẻ
hơn, do đó tinh thần trách nhiệm, năng lực và tính năng động, sáng tạo trong lãnh
đạo, chỉ đạo đã sự chuyển biến mạnh, giúp cho Đảng bộ lãnh đạo thắng lợi các
nhiệm vụ của nhà trường. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được
chú trọng, có đánh giá bổ sung, điều chỉnh hằng năm nhằm xây dựng đội ngũ cán
bộ trẻ, có trình độ và năng lực công tác. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng
viên mới được coi trọng về chỉ tiêu và chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát
cũng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố,
đảm bảo hiệu lực quản lý điều hành của Ban Giám hiệu và các đơn vị trực thuộc
trên các lĩnh vực công tác. Các phòng, khoa và các đơn vị được được sắp xếp
lại, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Đội ngũ cán bộ, giảng viên,
viên chức được được động viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhất là
trình độ Tiến sĩ và cao cấp lý luận chính trị; CBGV sau khi học tập nâng cao
trình độ được sắp xếp, bố trí đúng chuyên môn và năng lực. Chỉ đạo thực hiện
tốt quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên cải tiến lề lối, phương thức làm việc
hướng đến sự chuyên nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, quan liêu, gây phiền hà,
nhũng nhiễu….
Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo các chi ủy và các tổ chức
đoàn thể tăng cường công tác vận động quần chúng, coi đây là khâu quan trọng
trong việc triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và bồi dưỡng nguồn đảng viên mới. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và tuyên giáo
Đảng ủy phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đơn vị
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chức năng thuộc trường thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tập
trung củng cố các chi ủy, kiện toàn đội ngũ cán bộ các phòng, khoa, bộ môn…
nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hàng tháng của Ban chấp
hành Đảng bộ và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Lãnh đạo thực hiện hiệu
quả sự phối hợp và thống nhất hành động trong việc tập hợp quần chúng thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường và hoạt động của các tổ chức đoàn
thể; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc
góp phần xây dựng và phát triển nhà trường.
II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH, PHÁT HUY ĐOÀN KẾT
NỘI BỘ
1. Xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác
Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành đã ban hành Quy chế làm việc (đến
nay đã 02 lần sửa đổi); phân công nhiệm vụ các Ủy viên (sửa đổi phân công 05
lần); Quá trình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cùng các chủ trương
chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên, Đảng ủy trường đã vận dụng sáng tạo, sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với các quy định của cấp trên, vừa có tính
kế thừa và phát huy, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định rõ
hơn về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Ban Chấp
hành đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các Đảng ủy viên phụ trách theo dõi
các chi bộ; duy trì sinh hoạt giao ban đúng định kỳ để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, đồng thời qua đó nắm bắt
tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh.Thực hiện phân cấp,
phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
được phân công. Đây cũng là một trong những cơ sở để kiểm đếm, đánh giá kết
quả thực hiện khi kết thúc năm; đánh giá để quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bổ
nhiệm cán bộ.
Ban Chấp hành xây dựng chương trình công tác, chương trình KTGS
toàn khóa, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các
cấp đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương
trình những vấn đề mới phát sinh theo chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh và
đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.
2. Thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành và đoàn kết nội bộ
Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ
Đảng ủy luôn thực hiện đúng quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng, nhất
là nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.
Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn
kết nhất trí; giữ vững nề nếp sinh hoạt theo quy chế và chức năng, nhiệm vụ. Lề
lối làm việc được quy định rõ trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Hiệu
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trưởng. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, thảo luận dân chủ, phát huy
trí tuệ tập thể; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Các chủ trương,
nghị quyết đề ra đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường, thể hiện
vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Đảng bộ.
Thường xuyên giữ mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp có nguyên tắc giữa các tổ
chức, đơn vị, làm cho quan hệ lãnh đạo Đảng với chính quyền và các đoàn thể,
quần chúng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn.
Ban Chấp hành luôn duy trì chế độ phê bình và tự phê bình, kiểm điểm
đánh giá hằng năm. Có ý thức tiết kiệm trong quản lý, không phô trương hình
thức, nêu gương ở đơn vị công tác, chi bộ và nơi cư trú. Đảng ủy luôn bám sát
sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp
thời tình hình nhà trường; trong lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có
hiệu quả; đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ, có sơ kết, tổng kết rút kinh
nghiệm. Kịp thời khen thưởng động viên và bổ sung giải pháp mới.
III. GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
Quan tâm công tác giáo dục đạo đức cách mạng, ý thức rèn luyện, giữ gìn
phẩm chất đạo đức, lối sống, tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đấu tranh
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. Ban Chấp hành thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy chi bộ đảng
tăng cường KTGS cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và
tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, về
những điều đảng viên không được làm; nêu gương để cán bộ, đảng viên và quần
chúng noi theo.
Mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành luôn gương mẫu chấp hành, tự rèn
luyện đạo đức, phong cách, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật; học tập nâng cao trình
độ; khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; vận động tuyên
truyền gia đình, cán bộ, đảng viên trong đơn vị và những người xung quanh
chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; không để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi; bản thân các Ủy viên
Ban Chấp hành luôn giữ tốt mối quan hệ và trách nhiệm với địa phương nơi cư
trú.
IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những hạn chế, khuyết điểm
Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, việc lãnh đạo, chỉ
đạo của Ban Chấp hành cũng còn những khuyết điểm, hạn chế đó là :
- Trong một số lĩnh vực công tác chuyên môn, quốc phòng an ninh, Ban
Chấp hành còn chưa dành sự đầu tư thỏa đáng nên việc chỉ đạo chưa đạt kết quả
như mong đợi.
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- Chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật
còn hạn chế. Công tác tuyển sinh không đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra, chất lượng
dạy và học nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Có một vài vị trí
quản lý chủ chốt chưa bố trí được cán bộ phù hợp nên hiệu quả làm việc chưa
cao, ảnh hưởng phần nào đến hoạt động chung của nhà trường. Một số nhiệm vụ
chưa được quan tâm tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời; các giải pháp đôi khi
chưa có tính đồng bộ.
- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành tuy đã có
nhiều cố gắng, thể hiện vai trò trách nhiệm, song việc lãnh đạo điều hành đôi khi
vẫn còn chưa đồng đều, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện
nhiệm vụ và đánh giá rút kinh nghiệm.
- Công tác lãnh đạo đôi khi thiếu sâu sát, chưa làm rõ ý thức, thái độ và
nhận thức về chính trị tư tưởng của một vài đảng viên, quần chúng nên còn có
trường hợp vi phạm quy chế làm việc. Công tác giám sát, kiểm tra chưa thường
xuyên để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những sai phạm. Có ít tấm gương tiêu
biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để
biểu dương và nhân rộng. Công tác đào tạo quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ
giảng viên có trình độ cao tuy tăng nhanh về số lượng, nhưng chất lượng chưa
thể hiện rõ. Hiệu quả làm việc của một số cán bộ giảng viên, nhất là giảng viên
trẻ còn thấp, chưa thể hiện hết tính trách nhiệm. Còn tình trạng đảng ủy viên
theo dõi chi bộ thiếu nhiệt tình, không sâu sát, chưa phản ánh kịp thời với Đảng
ủy những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Phương pháp làm việc của một số chi
ủy chưa thật sự hiệu qủa, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của các chi bộ thực
sự chưa đem lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, công tác đấu tranh phê bình
và tự phê bình chưa được phát huy triệt để, nhất là ở đảng viên trẻ, vì vậy ít
nhiều ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và hiệu quả công tác chung.
2. Nguyên nhân
Nguyên nhân khách quan: Do nguồn lực cán bộ, đảng viên tuy được quan
tâm bồi dưỡng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. 100% các đồng chí
trong Ban Chấp hành và các cấp ủy chi bộ là kiêm nhiệm, nhiều đồng chí kiêm
nhiệm nhiều vị trí công tác khối lượng công việc lớn, sự phân chia công việc chưa
khoa học, mặt khác do tác động của việc giảm quy mô đào tạo và nhận thức của
một số bộ phận quần chúng chưa cao nên vẫn còn thái độ chưa tích cực, thụ động
trong công tác và các phong trào hoạt động.
Nguyên nhân chủ quan: Sự thiếu quyết liệt trong chỉ đạo của Ban Ban
Chấp hành, chưa kịp thời có những biện pháp nhắc nhở, khắc phục những hạn
chế đã nêu ra. Công tác sơ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện
lãnh chỉ đạo chưa kịp thời.
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V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Từ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm
xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ
trường khóa XXIV rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là: Cần giữ vững và đẩy mạnh khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, các
cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể; mà trước hết là đối với đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý chủ chốt.
Hai là: Phải tổ chức, xây dựng và triển khai thực hiện một cách đồng bộ,
chặt chẽ các chương trình, kế hoạch công tác bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng
tâm, gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp.
Ba là: Thường xuyên tăng cường các hoạt động thi đua kết hợp việc kiểm
tra, đánh giá hiệu quả làm việc; tạo động lực, ý thức, nề nếp tự giác chấp hành kỷ
luật lao động gắn với lợi ích vật chất.
Bốn là: Cần cải tiến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là đẩy mạnh
việc “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao nhận thức đi đôi với
hành động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước cho mỗi cá nhân và tập thể.
Năm là: Cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, lãnh đạo và phối hợp hoạt
động của Đảng bộ, các chi bộ, Ban giám hiệu, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức
đoàn thể trong trường tạo nên phong trào hành động có cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Trước những tồn tại, khuyết điểm trên, với trách nhiệm trước Đảng bộ và
nhà trường, Ban Chấp hành Đảng bộ xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước
Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh về những thiếu sót, tồn tại
trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó,
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy những ưu điểm,
khắc phục nhược điểm, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đưa sự nghiệp của nhà trường
ổn định và phát triển.
Nơi nhận:
- ĐUTQN (b/c),
- Các UV BCH Đảng bộ,
- Các ban XDĐ,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu VPĐ.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

Hoàng Hùng Thắng

51

