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NGHỊ QUYẾT 
Đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022 
----- 

I. TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hƣởng ứng, chào mừng các ngày lễ 

lớn của đất nƣớc trong quý IV/2021: Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Cách 

mạng Tháng Mƣời Nga (07/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12); Tết 

Dƣơng lịch (01/01/2022); chỉ đạo tham gia tích cực tuyên truyền, hƣởng ứng Cuộc 

thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết của Đảng  do Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát động. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

chủ trƣơng, biện pháp phòng, chống và hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trạng thái bình thƣờng mới
1
. Đẩy mạnh phƣơng thức đào tạo trực tuyến trong toàn 

Đại học Huế. 

- Chỉ đạo ban hành Chiến lƣợc phát triển Đại học Huế và xây dựng Kế hoạch 

chiến lƣợc phát triển của các đơn vị thành viên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; hoàn chỉnh Đề án xây dựng phát triển Đại học Huế trở thành Đại 

học Quốc gia trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển sinh đại học năm học 2021 (có 

13.123 sinh viên năm thứ nhất nhập học đạt 93,8% so với chỉ tiêu). Triển khai 

công tác tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập, hợp nhất các đơn vị: sáp nhập Viện Tài nguyên 

và Môi trƣờng vào Viện Công nghệ sinh học và Tạp chí Khoa học vào Nhà xuất 

bản Đại học Huế
2
; chuyển đổi mô hình hoạt động và sắp xếp nhân sự của Phân 

hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị phù hợp với Đề án phát triển Đại học Huế thành 

Đại học Quốc gia. 

- Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển Trƣờng Đại học Y 

- Dƣợc theo mô hình “Trƣờng – Viện” cấp quốc gia; Viện Công nghệ sinh học đẩy 

mạnh triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện thành công Quyết định 523/QĐ-

TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về phát triển Viện Công nghệ sinh 

học thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung. 

                                                 
1 Hƣớng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 27/10/2021 đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh 

tế - xã hội trong trạng thái bình thƣờng mới. 
2
 Nghị quyết số 70/NQ-HĐĐH và Nghị quyết số 71//NQ-HĐĐH ngày 25/10/2021 của Hội đồng Đại học Huế. 
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- Chỉ đạo thống nhất phƣơng án kiện toàn Hiệu trƣởng các trƣờng đại học 

thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng trƣờng; ban hành Quy trình, thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trƣởng trƣờng đại học 

thành viên; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ các trƣờng đại học thành viên: Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Trƣờng Đại học 

Luật, Trƣờng Đại học Kinh tế; công nhận Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Nghệ thuật 

nhiệm kỳ 2020-2025; bổ nhiệm Trƣởng Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật 

chất, Khoa trƣởng Khoa Quốc tế, Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Du lịch; bổ nhiệm Phó 

Trƣởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên. 

- Chỉ đạo thẩm định và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trƣờng 

Đại học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, hoàn thiện lần cuối Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trƣờng Đại học Y - Dƣợc. Ban hành các văn bản quản lý: 

Quy định về đào tạo, bồi dƣỡng viên chức, ngƣời lao động của Đại học Huế; Quy 

định về tuyển dụng viên chức của Đại học Huế; Quy định về chế độ thỉnh giảng 

của Đại học Huế; Quy định về xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với viên 

chức, ngƣời lao động của Đại học Huế; dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở 

trong Đại học Huế. 

- Chỉ đạo triển khai công tác đào tạo theo các quy định mới của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và công tác tái cấu trúc ngành nghề đào tạo. 

- Chỉ đạo công tác đánh giá ngoài chƣơng trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trƣờng Đại học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Ngoại 

ngữ, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Trƣờng Đại học Luật; xây dựng kế hoạch tự đánh 

giá và đánh giá nội bộ chu kỳ 2: Trƣờng Đại học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Y – 

Dƣợc. 

- Chỉ đạo việc quản lý các nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia, cấp Bộ năm 2021; trình, phê duyệt các nhiệm vụ, đề tài khoa học và công 

nghệ năm 2022. Tổ chức xét chọn, quản lý hoạt động, công nhận mới 12 nhóm 

nghiên cứu mạnh, nâng tổng số nhóm nghiên cứu mạnh lên 44 nhóm. Tổ chức 

thành công xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ tại Hội đồng giáo 

sƣ cơ sở Đại học Huế năm 2021. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý và triển khai 

thực hiện các dự án hợp tác quốc tế tại các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Đại học Huế và các dự án hợp tác quốc tế do Đại học Huế chủ trì và thực 

hiện. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Phƣơng án tự chủ tài chính năm 2022 và giai 

đoạn 2022-2026 của Đại học Huế, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và 

thuộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo thực hiện và hƣớng dẫn về tài 

chính - cơ sở vật chất các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi mô hình hoạt 

động (Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị, Viện TN&MT vào Viện CNSH, Tạp chí 

khoa học vào Nhà xuất bản); hoàn thành rà soát báo cáo, đề nghị Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cấp bổ sung kinh phí: bù học phí sƣ phạm, hỗ trợ sinh viên, chống dịch 

COVID-19. 

- Chỉ đạo thực hiện giải ngân, thanh quyết toán cuối năm 2021 các nguồn 

kinh phí sự nghiệp, khoa học công nghệ, viện trợ không hoàn lại đảm bảo đúng 
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quy định hiện hành. Đôn đốc các đơn vị thực hiện điều tiết nguồn kinh phí sự 

nghiệp theo Nghị quyết 09/NQ-HĐĐH của Hội đồng Đại học Huế. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và khám chữa bệnh tại Trƣờng Đại học Y – Dƣợc và Bệnh viện Trƣờng 

Đại học Y – Dƣợc Huế. 

- Chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ quyết toán các dự án đầu tƣ xây dựng; phê 

duyệt quyết toán các hạng mục cải tạo, sửa chữa thuộc thẩm quyền của Đại học 

Huế. 

- Chỉ đạo thực hiện chuẩn bị đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng Đại học Huế giai 

đoạn III (đã trình Bộ Xây dựng thẩm định dự án); hoàn thành công tác thẩm định 

Dự án đầu tƣ xây dựng Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế giai đoạn 2020-

2025  (tại Xã Hƣơng Thọ, TP Huế) trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

- Chỉ đạo đôn đốc thi công các công trình thuộc dự án đầu tƣ Nhà làm việc và 

thƣ viện các trƣờng: Trƣờng Đại học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Khoa học đảm 

bảo đúng tiến độ, chất lƣợng; hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp công trình Thƣ 

viện Trƣờng Đại học Kinh tế. 

- Chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ liên quan Quy hoạch chi tiết Khu đô thị đại học 

tại Trƣờng Bia để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh; điều 

chỉnh dự án Tái định cƣ 2,3 ha để tiếp tục thi công đảm bảo kế hoạch công tác giải 

phóng mặt bằng. 

- Chỉ đạo phối hợp triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và hạ tầng 

công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cho Đại học Huế và các đơn vị thành 

viên. 

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 

học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm 

theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát 

vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc"; các điểm mới theo Quy định số 

22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và 

Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ Đảng của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kết luận số 297-KL/TU ngày 

24/9/2021 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc với Ban 

Thƣờng vụ Đảng ủy Đại học Huế. 

- Hoàn thành việc kiện toàn Đảng ủy viên và Phó Bí thƣ Đảng ủy Đại học 

Huế nhiệm kỳ 2020-2025
3
; điều chỉnh, bổ sung thành viên các ban của Đảng ủy và 

phân công nhiệm vụ Đảng ủy viên Đại học Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; 

hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý theo quy định, hƣớng dẫn 

của Trung ƣơng và Tỉnh ủy. 

                                                 
3
 Quyết định số 513-QĐ/TU, ngày 06/12/2021 chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thƣ Đảng ủy Đại học Huế đối với đồng 

chí Bùi Văn Lợi; Quyết định số 480, 481, 482 - QĐ/TU, ngày 8/11/2021 bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành 

Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025. 
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- Chỉ đạo hƣớng dẫn, triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lƣợng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp  

năm 2021
4
 trong toàn Đảng bộ. 

- Ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết 

những phản ánh, kiến nghị của dân đối với ngƣời đứng đầu cấp ủy
5
. 

- Sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng sau khi thực hiện chủ trƣơng tái cơ 

cấu: chuyển Chi bộ Viện Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc Đảng ủy Cơ quan Đại 

học Huế về Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; chuyển Đảng bộ 

cơ sở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thành Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ 

cơ sở Cơ quan Đại học Huế. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác lý luận chính trị năm 2022
6
; tổ chức 01 lớp bồi 

dƣỡng đối tƣợng kết nạp đảng cho 151 học viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở chƣa 

đƣợc ủy quyền; 01 lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và 

văn phòng cấp ủy năm 2021 cho 78 học viên làm công tác Đảng trong toàn Đảng 

bộ. 

- Chỉ đạo hoàn thành công tác chỉnh lý hồ sơ, văn bản đi và đến của Đảng ủy 

Đại học Huế nhiệm kỳ 2015-2020 và nộp lƣu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thẩm định hồ 

sơ, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 

28/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng”. 

  - Triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết Trung ƣơng, Tỉnh ủy 

theo quy định Báo cáo tổng kết 10 năm công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; 

công tác dƣ luận xã hội năm 2021, công tác tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, tuyên 

giáo năm 2021; báo cáo công tác dân vận, chính quyền; công tác lý luận chính trị; 

công tác thông tin đối ngoại của năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. 

- Tổ chức các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, tổ chức, văn phòng 

cấp ủy cho cán bộ là cấp ủy viên cơ sở, thành viên các ban đảng ở cơ sở và bí thƣ, 

phó bí thƣ, chi ủy viên; hƣớng dẫn và tổ chức 02 Lớp Bồi dƣỡng nhận thức về 

Đảng cho hơn 550 quần chúng ƣu tú của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. 

3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Đại học Huế 

- Công đoàn Đại học Huế chỉ đạo CĐCS phối hợp cùng chính quyền đồng 

cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, ngƣời lao động năm học 2021-

2022 và tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị. 

Triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức Chƣơng trình tƣ vấn chăm sóc sức khoẻ 

cho nữ viên chức, ngƣời lao động Đại học Huế; hƣớng dẫn, chỉ đạo các CĐCS 

trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ viên chức, ngƣời lao động bị ảnh 

hƣởng do dịch COVID-19. 

                                                 
4
 Hƣớng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 30/11/2021 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Đại học Huế về kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lƣợng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đảng 

bộ Đại học Huế. 
5
 Quyết định số 110-QĐ/ĐU, ngày 23/11/2021 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Đại học Huế. 

6
 Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 17/12/2021 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Đại học Huế. 
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- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế: tổ chức vòng chung kết 

cụm, chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2021; 

tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19; tổ chức vinh danh giảng viên 

trẻ tiêu biểu lần thứ II; tổ chức Giải chạy cộng đồng Uprace trong sinh viên Đại 

học Huế năm 2021; xét chọn sinh viên nhận giải thƣởng Sao tháng Giêng và danh 

hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ƣơng. 

- Hội Cựu chiến binh Đại học Huế tổ chức quyên góp, kêu gọi hỗ trợ các 

đoàn tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch ở miền Nam; tổ chức dâng 

hƣơng tại Nghĩa trang liệt sĩ và vinh danh hội viên Hội Cựu chiến binh có thành 

tích xuất sắc năm 2021 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 

Việt Nam 

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung thành lập Chi hội Nữ trí thức Đại học Huế 

trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam theo quy định hiện hành. 

4. Một số hạn chế, tồn tại 

4.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 

- Công tác kiện toàn Ban Giám hiệu các trƣờng đại học thành viên theo 

nhiệm kỳ hội đồng trƣờng triển khai còn chậm.  

- Công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn giải phóng mặt bằng còn 

chậm do nhiều nguyên nhân: từ phía thành phố Huế; ảnh hƣởng dịch bệnh 

COVID-19; sự phối hợp giữa các Ban chƣa tốt. 

- Công tác giải ngân Dự án ODA Italia còn chậm do các nguyên nhân từ phía 

nhà tài trợ, nhiều thủ tục kéo dài thời gian (chờ thƣ không phản hồi của nhà tài 

trợ). 

- Do ảnh hƣởng dịch COVID-19 nên kế hoạch đào tạo thƣờng xuyên phải thay 

đổi và điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Việc dạy trực tuyến chƣa thực 

sự hiệu quả, đặc biệt là với các môn học yêu cầu thực hành và cần nhiều sự tƣơng 

tác giữa giảng viên với sinh viên. Một số đơn vị chƣa nắm bắt kịp thời tình hình 

sinh viên ngoại trú trong bối cảnh dịch COVID-19. 

4.2. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 

- Một số tổ chức Đảng chƣa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của 

cấp ủy, chi bộ. 

- Chế độ báo cáo tháng, quý đối với Đảng ủy Đại học Huế và Tỉnh ủy còn 

chậm chƣa đảm bảo thời gian quy định. 

- Công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; tập thể 

lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các cấp còn chậm, chƣa có giải pháp kịp thời thích 

ứng với tình hình mới của dịch bệnh COVID-19. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2022 

1. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hƣởng ứng, chào mừng các ngày lễ 

lớn của đất nƣớc trong quý I/2022: tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 
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- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Đại học Huế và các 

trƣờng đại học thành viên (1957-2022). 

- Chỉ đạo hoàn thành Đề án xây dựng phát triển Đại học Huế trở thành Đại 

học Quốc gia trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022. 

Chỉ đạo công tác đầu tƣ cơ sở hạ tầng và phần mềm nhằm đẩy mạnh đào tạo trực 

tuyến trong toàn Đại học Huế; tiếp tục thực hiện chủ trƣơng tái cơ cấu các ngành 

đào tạo; đẩy mạnh công tác thu thập dữ liệu xếp hạng đại học liên quan đến học 

giả, nhà tuyển dụng, các bên liên quan và tình hình việc làm của sinh viên phục vụ 

hệ thống xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS 2023). 

- Chỉ đạo công tác kiểm định chất lƣợng các chƣơng trình đào tạo theo tiêu 

chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trƣờng Đại học Luật, Trƣờng Đại học 

Kinh tế. Tổ chức Hội thảo về bảo đảm chất lƣợng giáo dục trong khuôn khổ 

Chƣơng trình Dự án VLIR-IUC. Xây dựng và ban hành hƣớng dẫn đánh giá nội 

bộ cấp Đại học Huế chất lƣợng cơ sở đào tạo và chƣơng trình đào tạo; Quy chế 

đào tạo theo Đề án 89; Quy định xây chuẩn chƣơng trình đào tạo… 

- Chỉ đạo ban hành Đề án phát triển Trƣờng Đại học Y - Dƣợc theo mô hình 

“Trƣờng – Viện” cấp quốc gia; xây dựng Đề án thành lập Viện Khoa học xã hội và 

nhân văn Phan Bội Châu; hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và 

Phát triển OCOP miền Trung trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở Trung tâm Khởi 

nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế. Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà Xuất bản Đại học Huế; sửa đổi, bổ sung 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. 

- Chỉ đạo thực hiện quy trình công nhận Hiệu trƣởng các trƣờng đại học 

thành viên: Trƣờng Đại học Khoa học, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Trƣờng Đại 

học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Y - Dƣợc. Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự 

quản lý Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán 

bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc. 

- Tiếp tục các giải pháp thúc đẩy gia tăng công bố khoa học quốc tế, chuyển 

giao công nghệ và thƣơng mại hóa sản phẩm và đăng ký sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa học và công nghệ theo xu hƣớng 

chuyển đối số và phù hợp với điều kiện dịch bệnh COVID-19. Xây dựng và đăng 

ký các nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia. Tích cực quảng bá, giới thiệu Đại 

học Huế thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Đại học 

Huế trên trƣờng quốc tế. 

- Chỉ đạo chuẩn bị số liệu trình các cấp phê duyệt dự toán ngân sách 2022; 

triển khai Phƣơng án tự chủ tài chính cho các đơn vị sau khi có ý kiến phê duyệt 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính; triển khai thẩm định quyết toán năm 

2021 cho các đơn vị và tổng hợp trong toàn Đại học Huế báo cáo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo theo Luật ngân sách. 

- Chỉ đạo triển khai ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Huế sau khi có 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP để áp dụng trong toàn 

Đại học Huế. 
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- Chỉ đạo bổ sung các hồ sơ tiêu chuẩn định mức dùng chung và tiêu chuẩn 

định mức chuyên dùng trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án đầu tƣ Viện 

Công nghệ sinh học; phối hợp thống nhất quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng để bổ 

sung hồ sơ trình Bộ Xây dựng phê duyệt Dự án đầu tƣ Giai đoạn 3; triển khai công 

tác giải phóng mặt bằng thi công công trình Thƣ viện Trƣờng Đại học Kinh tế. 

- Chỉ đạo thực hiện các bƣớc để điều chuyển và quản lý tài sản công tại địa 

chỉ 100 Phùng Hƣng và 27 Phan Đình Phùng, thành phố Huế. 

- Chỉ đạo phối hợp Ban Quản lý dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị thực 

hiện các dự án tăng cƣờng năng lực cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và 

an toàn an ninh mạng của Đại học Huế.  

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện thi công các công trình thuộc Dự án đầu tƣ Nhà 

làm việc và thƣ viện các trƣờng, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn; tiếp tục thực 

hiện Dự án ODA Italia tại Trƣờng Đại học Y – Dƣợc và Bệnh viện Trƣờng Đại 

học Y – Dƣợc Huế. 

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp; học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của 

Đảng "Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 

tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc"; Quy 

định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ 

Đảng của Ban Chấp hành Trung ƣơng. 

- Hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng 

viên; tập thể lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 theo quy định 

của Ban Tổ chức Trung ƣơng và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. 

- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ chính 

trị năm 2022 trên các mảng công tác. 

- Xây dựng Chƣơng trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; chƣơng trình công 

tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các ban của Đảng ủy Đại học Huế năm 2022. 

- Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình công nhận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trƣởng và Phó Hiệu trƣởng các trƣờng đại học 

thành viên; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị 

thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 18/02/2020 

của Đảng ủy Đại học Huế tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 

2045 và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia đối với Chi bộ, đồng chí 

Bí thƣ và Phó Bí thƣ chi bộ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế. 

- Tổ chức lớp bồi dƣỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022 

của Đảng bộ Đại học Huế. 
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3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể  

- Công đoàn Đại học Huế: tổ chức Hội thảo “Vai trò Công đoàn trong việc 

triển khai giảng dạy trực tuyến, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19”; 

chỉ đạo xem xét, hỗ trợ viên chức, ngƣời lao động bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh 

COVID-19; triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho viên chức, ngƣời lao 

động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo vào dịp Tết nguyên 

đán Nhâm Dần – 2022. Chỉ đạo sáp nhập các CĐCS trực thuộc: Trƣờng Du lịch, 

Khoa Giáo dục thể chất và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị vào CĐCS Cơ 

quan Đại học Huế; chỉ đạo Ban nữ công vá các CĐCS tổ chức các hoạt động nhận 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: tổ chức vinh danh Sinh viên đạt giải 

thƣởng Sao tháng Giêng, danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp năm 2021; tổ chức 

Cuộc thi sáng tác ấn phẩm truyền thông chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới 

Đại hội Đoàn Đại học Huế khóa VI; hƣớng dẫn Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội Đoàn 

nhiệm kỳ 2022 – 2024; tổ chức cuộc thi “Tự hào truyền thống học sinh, sinh viên 

Đại học Huế” chào mừng thành công Đại hội Hội Sinh viên Đại học Huế, hƣớng 

tới kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và 65 năm 

thành lập Đại học Huế. 

- Hội Cựu chiến binh: hƣớng dẫn các hội cơ sở tổ chức Đại hội Hội Cựu 

chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Đảng ủy Đại học Huế đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, các đảng uỷ, chi ủy 

cơ sở, các tổ chức chính quyền, đoàn thể Đại học Huế cụ thể hoá, tổ chức và lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy TTH (để b/c), 

- Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để b/c), 

- Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy (để b/c), 

- Hội đồng Đại học Huế, 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế, 

- Đảng uỷ viên Đại học Huế, 

- Các ban của Đảng ủy Đại học Huế, 

- UBKT Đảng ủy Đại học Huế, 

- Các đảng uỷ, chi ủy cơ sở, 

- Các tổ chức Đoàn thể Đại học Huế, 

- Lƣu VP ĐUHĐĐT ĐHH.TVĐ. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Chương 
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