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I. TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2022 

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 I/2021: tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

- 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 thiện và ban hành Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học 

Quốc gia trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; xin ý kiến góp ý Đề án của các bộ, ngành 

liên quan.  

- Chỉ đạo hoàn thành xây dựng, thẩm định Đề án phát triển Trƣờng Đại học 

Y - Dƣợc theo mô hình “Trƣờng – Viện” cấp quốc gia, hƣớng tới đạt chuẩn quốc 

tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trƣờng Đại học Sƣ phạm trở thành Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm trọng điểm quốc gia; Đề án xây dựng Viện Công nghệ sinh học 

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

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

thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng trƣờng (2020-2025): Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm, Trƣờng Đại học Luật, Trƣờng Đại học Kinh tế, Trƣờng Đại học Khoa học, 

Trƣờng Đại học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Trƣờng Đại học Y - 

Dƣợc
1
; triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ Phó Hiệu trƣởng các trƣờng đại học thành viên theo nhiệm kỳ của Hội 

đồng trƣờng
2
; bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 

- Chỉ đạo công tác xây dựng Đề án và thành lập Trung tâm Khảo thí –Đại học 

Huế; ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của 

Nhà xuất bản; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh 

học. Xây dựng phƣơng án số ngƣời làm việc các đơn vị thành viên, đơn vị trực 

thuộc và thuộc Đại học Huế. 

                                                 
1
 Hiện nay, 8/8 trƣờng đại học thành viên đã thực hiện xong quy trình và công nhận Hiệu trƣởng theo nhiệm kỳ của 

Hội đồng trƣờng 2020-2025. 
2
 Trƣờng Đại học Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Trƣờng Đại học Kinh tế, Trƣờng Đại học Nông Lâm, 

Trƣờng Đại học Nghệ thuật, Trƣờng Đại học Y - Dƣợc. 
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- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 

2022: xác định chỉ tiêu và xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022; tổ chức tuyên 

truyền, quảng bá tuyển sinh… Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học 

đợt 2 năm 2022. 

- Lãnh đạo triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển ngành đào tạo của Đại 

học Huế giai đoạn 2022-2030. Chỉ đạo công tác thu thập dữ liệu xếp hạng đại học 

liên quan đến học giả, nhà tuyển dụng và các bên liên quan; dữ liệu về tình hình có 

việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và cập nhật cho hệ thống xếp hạng 

Quacquarelli Symonds (QS 2023). 

- Chỉ đạo ban hành Hƣớng dẫn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế chất lƣợng 

cơ sở đào tạo; xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo theo Đề án 89, dự thảo Quy định 

xây dựng chuẩn chƣơng trình đào tạo. 

- Chỉ đạo ban hành Quy định thay thế về hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Đại học Huế; xây dựng kế hoạch điều hành kinh phí khoa học và công 

nghệ Đại học Huế năm 2022; hợp đồng đặt hàng các nhóm nghiên cứu mạnh đƣợc 

công nhận năm 2021.  

- Chỉ đạo quản lý và triển khai thực hiện 23 dự án hợp tác quốc tế tại các đơn 

vị thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế; triển khai các hoạt động trong 

khuôn khổ Chƣơng trình VLIR-IUC; tiếp tục điều phối và triển khai các hoạt động 

trong khuôn khổ dự án CDAE và CCP-Law và dự án SHARE; tổ chức ký kết gia 

hạn thỏa thuận hợp tác chung với Đại học Ghent, Bỉ và các thỏa thuận về trao đổi 

các bộ, giảng viên, sinh viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+ với các trƣờng Đại 

học công nghệ: Bialystok (Ba Lan), Đại học Alexandru Ioan Cuza (Rumani), Đại 

Học Khoa học Ứng dụng Fh Joanneum (Áo) và Đại học Porto (Bồ Đào Nha); tổ 

chức ký kết MOU giữa Đại học Huế và Keidanren. 

- Chỉ đạo hoàn thành Phƣơng án dự toán và kế hoạch ngân sách 2022 của Đại 

học Huế; đôn đốc thực hiện giải ngân thanh quyết toán năm 2021; tổ chức thẩm tra 

quyết toán năm 2021 và duyệt dự toán kế hoạch ngân sách năm 2022 các đơn vị 

thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Chỉ đạo xây dựng Phƣơng án tự chủ tài 

chính giai đoạn 2022-2025 với tự chủ đại học toàn diện của các trƣờng đại học 

thành viên thực hiện tự chủ tài chính nhóm 1, 2. 

- Chỉ đạo phối hợp thực hiện Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng khu Đô thị 

Đại học Huế tại trƣờng Bia; điều chuyển tài sản công 27 Phan Đình Phùng, thành 

phố Huế từ Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin sang Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm quản lý, sử dụng; hoàn thành việc thi công Hạ tầng Khoa Du Lịch tại Khu 

Quy hoạch Trƣờng Bia; hoàn thành Dự toán Quy hoạch chi tiết 1/2000 điều chỉnh 

Khu Quy hoạch Đại học Huế; khởi công công trình Sản Nhi – Trƣờng Đại học Y - 

Dƣợc thuộc dự án ODA Italia; triển khai công trình Thƣ viện Trƣờng Đại học 

Kinh tế. Thực hiện các nội dung chuẩn bị đầu tƣ các dự án trung hạn 2020-2025: 

Dự án Giai đoạn 3 (Nhà điều hành của Đại học Huế và Nhà học Đại học Huế tại 

Trƣờng Bia); tiến hành thi công 02 công trình (Nhà học và phòng thí nghiệm các 

khoa của Trƣờng Đại học Khoa học; Nhà làm việc của Trƣờng Đại học Nông 

Lâm) thuộc Dự án Nhà làm việc của Đại học Huế và các trƣờng thành viên.  



3 

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Tiếp tục 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"; Quy định 22-QĐ/TW, ngày 

28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định 24-QĐ/TW, 

ngày 30/7/2021 quy định về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng. 

- Hoàn thành công tác 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. 

- Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 

chính trị năm 2022 của Đảng ủy Đại học Huế. 

- 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, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ 

ở cơ sở của Đại học Huế năm 2022. 

- Triển khai 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, 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. 

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

- 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 Công đoàn cơ sở trực thuộc: Trƣờng 

Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị vào 

Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế; thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm 

Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Công đoàn Đại học Huế. Hƣớng dẫn, 

chỉ đạo về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

trong tình hình mới. 

- 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 Lễ 

hội Xuân hồng năm 2022;  Tháng thanh niên năm 2022; Gala 10 năm chƣơng trình 

Star Awards; 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. 
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- Hội Cựu chiến binh: hƣớng dẫn các hội cơ sở tổ chức Đại hội Hội Cựu 

chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

4. Một số hạn chế, tồn tại 

4.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 

- Chƣa hoàn thành Đề án thành lập Viện Khoa học xã hội và nhân văn Phan 

Bội Châu; 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.  

- Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chƣa đảm bảo 

tiến độ. 

4.2. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 

- Chƣa thành lập Chi hội Nữ trí thức Đại học Huế theo tiến độ. 

- Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp triển khai còn chậm. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 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 II/2022:Ngày Giỗ tổ Hùng Vƣơng (10/3 âm lịch, nhằm 

ngày 10/4/2022); kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nƣớc (30/4/1975 - 30/4/2022) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1885-

01/5/2022);kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (4/1930-

4/2022); kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870-22/4/2022); 68 năm 

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (18/5). 

- Tiếp tục 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 3 đề án của các đơn vị để bổ sung Đề án phát triển Đại 

học Huế trở thành Đại học Quốc gia trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ: Đề 

án phát triển Trƣờng Đại học Y - Dƣợc theo mô hình “Trƣờng – Viện” cấp quốc 

gia, hƣớng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm trở thành Trƣờng Đại học Sƣ phạm trọng điểm quốc gia; Đề án xây dựng 

Viện Công nghệ sinh học thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền 

Trung. 

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ và công nhận Giám đốc, Phó Giám đốc Đại học 

Huế; triển khai thực hiện quy trình kiện toàn Ban Giám đốc Đại học Huế theo 

nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học Huế 2021-2026. 

- Chỉ đạo hoàn thành công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ Phó Hiệu trƣởng các đại học thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng 

trƣờng; chỉ đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng 

Viện Công nghệ sinh học; trƣởng, phó các đơn vị trực thuộc, thuộc Đại học Huế 

và các chức danh quản lý khác. 
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- Chỉ đạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế và ổn định tổ chức bộ máy của đơn vị 

mới thành lập.  

- Chỉ đạo xây dựng, thẩm định Đề án sáp nhập Viện Công nghệ sinh học Đại 

học Huế và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế 

thành Viện Công nghệ sinh học và Dƣợc phẩm Quốc gia khu vực miền Trung theo 

chủ trƣơng của Chính phủ. 

- Chỉ đạo hoàn thiện ban hành phƣơng án số lƣợng ngƣời làm việc năm 2022; 

triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-

2026 của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học năm 2022: tuyên truyền, quảng 

bá tuyển sinh; phê duyệt Đề án tuyển sinh năng khiếu các đơn vị; xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh... Hoàn thành công tác xét tuyển cao học (đợt 1) năm 2022. 

- Chỉ đạo triển khai công tác mở ngành đào tạo giai đoạn 2022-2030 theo quy 

hoạch ngành đào tạo giai đoạn 2022-2030 của Đại học Huế; phê duyệt các đề án 

liên kết đào tạo tại các địa phƣơng và quyết định đặt các trạm đào tạo từ xa. 

- Chỉ đạo triển khai đánh giá nội bộ chất lƣợng cơ sở đào tạo chu kỳ 2 cho 

Trƣờng Đại học Y - Dƣợc; thẩm định báo cáo tự đánh giá các chƣơng trình đào 

tạo của Trƣờng Đại học Khoa học, Trƣờng Du lịch tham gia kiểm định chất lƣợng 

chƣơng trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá 

ngoài Chƣơng trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo của 

Trƣờng Đại học Kinh tế; giải trình dữ liệu cập nhật cho hệ thống xếp hạng đại học 

của Đại học Huế theo tổ chức xếp hạng QS 2023. Chỉ đạo tổ chức tập huấn chia sẻ 

kinh nghiệm đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của 

AUN-QA trong khuôn khổ Chƣơng trình Dự án VLIR-IUC… 

- Chỉ đạo ban hành Quy chế đào tạo theo Đề án 89; Quy định xây dựng chuẩn 

chƣơng trình đào tạo; xây dựng, thẩm định ban hành chƣơng trình đào tạo; Quy 

định trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Hội đồng Bảo đảm chất lƣợng giáo dục Đại học Huế; Quy định về biên soạn, lựa 

chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học 

tại Đại học Huế. 

- Chỉ đạo giao kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 

2022; ký hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 

2022; tổ chức tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và xác 

định danh mục đề tài cấp Đại học Huế năm 2023; triển khai công tác xét đạt tiêu 

chuẩn chức danh Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ năm 2022. 

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ thực hiện tại Đại học Huế; Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu 

mạnh Đại học Huế; Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quy chế khai thác 

thƣơng mại các tài sản trí tuệ tại Đại học Huế. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chƣơng trình VLIR-IUC; 

họp JSCM tại ĐH Huế và chuỗi hội thảo thuộc dự án P1 (Quản trị và tự chủ đại 
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học, nhóm nghiên cứu mạnh, giải thƣởng đổi mới sáng tạo…); các hoạt động 

chuyên môn thuộc các gói công việc của Dự án CDAE và Dự án CCP Law; các 

hoạt động của dự án SHARE và AIMS. 

- Chỉ đạo hoàn thành thẩm tra quyết toán năm 2021 và duyệt dự toán kế 

hoạch ngân sách năm 2022 các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc. Đôn đốc công 

tác đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị Đại học Huế tại Trƣờng Bia và khu 

chức năng Viện Công nghệ sinh học tại Hƣơng Thọ; khởi công công trình Thƣ 

viện Trƣờng Đại học Kinh tế; đôn đốc tiến độ thi công công trình Nhà học và 

phòng thí nghiệm các khoa của Trƣờng Đại học Khoa học, nhà làm việc của 

Trƣờng Đại học Nông Lâm và các gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án ODA 

Italia. 

- Chỉ đạo triển khai xây dựng, 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 của Chính phủ 

để áp dụng trong toàn Đại học Huế. 

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Hƣớng dẫn và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo Quy định mới của 

Trung ƣơng và Tỉnh ủy. 

- Xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Đại học Huế về khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo Đại học Huế. 

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc; tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI 

về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế. 

- Triển khai công tác cử cán bộ đào tạo, học tập trung cấp, cao cấp lý luận 

chính trị theo quy định của Đảng. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ Đại học Huế (trang bị 

cơ sở vật chất, kết nối mạng nội bộ, nhập dữ liệu). 

- Xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ công tác đảng: phát triển Đảng; 

chuyển sinh hoạt đảng trong và ngoài nƣớc đối với các cấp ủy cơ sở; xét trao Huy 

hiệu Đảng đợt 19/5/2022. 

- 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. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 03/3/2021 của 

Đảng ủy Đại học Huế Khóa VI “Quản trị Đại học Huế theo định hƣớng Đại học 

Quốc gia và phù hợp với mô hình Đại học hai cấp” đối với Đảng ủy Cơ quan Đại 

học Huế. 
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- Xây dựng kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

của Đại học Huế đối với 02 đảng ủy cơ sở. 

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

của Đảng bộ Đại học Huế. 

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn các đơn vị cơ sở đã đƣợc ủy quyền tổ chức các lớp bồi 

dƣỡng Đối tƣợng kết nạp Đảng và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong toàn 

Đảng bộ. 

3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể  

- Công đoàn Đại học Huế: triển khai công tác kiểm tra, tổng kết hoạt động 

Công đoàn và thi đua khen thƣởng Công đoàn các cấp năm học 2021 - 2022; tiếp 

tục công tác hỗ trợ viên chức, ngƣời lao động Đại học Huế nhiễm COVID-19 (đợt 

II/2022); tổ chức khám sức khỏe, tƣ vấn, chăm sóc sức khỏe tinh thần hậu 

COVID-19 cho viên chức, ngƣời lao động; triển khai xây dựng nhà công vụ giáo 

viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2021 - 2022; tổ 

chức giải bóng đá nam (7 ngƣời) viên chức, ngƣời lao động Đại học Huế lần thứ 

XVIII - năm 2022. 

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: tổ chức Cuộc thi toàn quốc Tiếng Anh 

trong sinh viên Star Award 2022; Ngày hội Sinh viên với văn hóa giao thông, ký 

cam kết với về trật tự an toàn giao thông; Hội thi tiểu phẩm Sinh viên với văn hóa 

giao thông; Giải Cờ vua - Cờ tƣớng sinh viên Đại học Huế năm 2022; Cuộc thi 

sáng tác clip quảng bá văn hóa, du lịch và con ngƣời Huế bằng các ngôn ngữ quốc 

tế; Chƣơng trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trƣờng năm 2022. 

- Hoàn thành thủ tục thành lập Hội Nữ trí thức Đại học Huế. 

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 (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.TVĐ. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Chương 

 


