CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày 12/3/2020 - NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT
PHIÊN TRÙ BỊ
Thời gian

Nội dung

Điều hành

1

13h30-14h00

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ:
Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu,
Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn thanh niên,
Chủ tịch Hội sinh viên Trường

Ban Tổ chức

2

14h30'-14h35' - Ổn định tổ chức, kiểm tra số lượng đại biểu

3

14h35'-14h55'

4

14h55'-15h05'

TT

5

6

7

- Bầu đoàn chủ tịch Đại hội (biểu quyết giơ thẻ)
- Bầu đoàn thư ký Đại hội (biểu quyết giơ thẻ)

Ban Tổ chức

Ban Tổ chức

- Thông qua Nội quy - Quy chế, chương trình làm việc
Đoàn
của Đại hội
Chủ tịch
- Quán triệt một số nội dung chuẩn bị tiến hành Đại hội
Đoàn
15h05'-15h15' - Chỉ đạo tổ chức thảo luận tham gia ý kiến vào các Văn
Chủ tịch
kiện của cấp trên
- Nhận tài liệu; Chia tổ thảo luận:
+ Tham gia Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
Đoàn
15h15'-16h00' XIII của Đảng
Chủ tịch
+ Tham gia Văn kiện của Đảng bộ Than Quảng Ninh
+ Tham gia Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường
- Các tổ thảo luận nộp báo cáo tổng hợp kết quả tham
16h00'
gia ý kiến vào các Văn kiện cấp trên và văn kiện Đảng Ban Tổ chức
bộ Trường

Ngày 13/3/2020 - NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI
TT

Thời gian

Nội dung

8

7h50'-8h00'

9

8h00'-8h30'

10

8h30'-8h40'

- Công tác tổ chức và kiểm tra số lượng đảng viên dự
Ban Tổ chức
Đại hội
- Văn nghệ chào mừng
Đội văn nghệ
- Lãnh đạo tặng hoa đội văn nghệ
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)
Ban Tổ chức

11

8h40'-8h45'

- Mời đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội lên làm việc

12

8h45'-8h55'

- Diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu

13

8h55'-9h05'

- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội

14

9h05'-9h50'

- Báo cáo chính trị Đại hội

15

9h50'-10h'05

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXIV

16

10h05-10h20'

- Giải lao
- Tham luận (4 tham luận):
+ Một số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trước thách thức của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 (Chi bộ Đào tạo)
+ Các giải pháp lãnh đạo xây dựng chi bộ đoàn kết, trong
sạch vững mạnh theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết,
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (Chi bộ Kinh tế)
+ Giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả của công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV nhằm
nâng cao chất lượng phát triển Đảng cho HSSV trong nhà
trường (Chi bộ Sinh viên)

17

10h20'-10h50'

18

10h50'-11h20' - Lãnh đạo cấp trên phát biểu, chỉ đạo

19

11h20'-11h30' - Đáp từ, tiếp thu chỉ đạo của cấp trên

21

22

Ban Tổ chức
Đoàn
Chủ tịch
Đoàn
Chủ tịch
Đoàn
Chủ tịch
Đoàn
Chủ tịch

Đoàn
Chủ tịch

Đại biểu
cấp trên
Đoàn
Chủ tịch
Đoàn
Chủ tịch

- Thông báo nội dung làm việc buổi chiều
- Đại hội nghỉ trưa
- Công tác tổ chức và kiểm tra số lượng đảng viên dự
13h30'-13h40'
Ban Tổ chức
Đại hội
Đoàn
13h40'-13h55' - Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng
Chủ tịch
- Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành
+ Đề án nhân sự về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn...; tiến
hành ứng cử, đề cử
Đoàn
13h55'-15h15' + Đại hội biểu quyết chốt danh sách nhân sự BCH để
Chủ tịch
bầu cử
- Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu đi dự Đại
hội Đảng bộ TQN lần thứ V
11h30'13h30'

20

Điều hành

TT

Thời gian

Nội dung

Điều hành

+ Đại hội thảo luận về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn;
tiến hành ứng cử, đề cử
+ Đại hội biểu quyết chốt danh sách nhân sự đại biểu
để bầu cử
- Giới thiệu, bầu Ban Kiểm phiếu (biểu quyết giơ thẻ)
- Mời ban kiểm phiếu lên làm việc
23

15h15'-15h25' - Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác bầu cử

24

15h25'-15h40' - Giải lao

25

26

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Chấp
15h40'-15h50' hành khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TQN
lần thứ V
- Bầu Bí thư cấp ủy; bầu Đại biểu dự khuyết Đại hội
Đảng bộ TQN lần thứ V (nếu có)
+ Báo cáo phương án nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới
15h50'-16h00' do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị; tiến hành ứng cử, đề cử
nhân sự Bí thư trong số các ủy viên Ban Chấp hành
vừa trúng cử
+ Đại hội chốt nhân sự bầu cử Bí thư cấp ủy

Ban Kiểm
phiếu

Ban Kiểm
phiếu

Đoàn
Chủ tịch

27

- Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác bầu cử
16h00'-16h10' Bí thư cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự khuyết
(nếu có)

28

16h10'-16h40'

- Báo cáo tổng hợp kết quả tham gia ý kiến vào các
văn kiện của cấp trên

Đoàn
Chủ tịch

29

16h40'-16h50'

- Công bố kết quả bầu Bí thư; kết quả bầu đại biểu dự
khuyết (nếu có)

30

16h50'-17h00' - Ban Chấp hành mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

31

17h00'-17h10'

Ban Kiểm
phiếu
BCH
nhiệm kỳ
2020-2025
Đoàn
Chủ tịch

32

17h10'-17h15' - Đoàn thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

33

17h15'-17h20'

34
35

- Tặng hoa các Ủy viên BCH không tham gia nhiệm kỳ
2020-2025

- Lấy biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
(biểu quyết giơ thẻ)
Thông qua dự thảo và lấy biểu quyết thông qua Chương
17h20'-17h30' trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội
(biểu quyết giơ thẻ)
- Diễn văn bế mạc Đại hội (Chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế
17h30'-17h40'
ca)

Ban Kiểm
phiếu

Đoàn Thư ký
Đoàn
Chủ tịch
Đoàn
Chủ tịch
Đoàn
Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

