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I. TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ II 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 II/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 (07/5/1954 - 07/5/2022); 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). 

- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 65 năm xây dựng, phát triển Đại học Huế và 

các trƣờng đại học thành viên (1957-2022). 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện 02 đề án của 02 đơn vị để bổ sung 

vào 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. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và đã thống nhất với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo giao Đại học Huế làm đầu mối hoàn thiện lại Đề án xây dựng 

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

Trung theo Kết luận của Thủ tƣớng Chỉnh phủ để sớm trình Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Chính phủ. 

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 

Huế; hoàn thành quy trình, thủ tục công nhận Giám đốc Đại học Huế và công bố 

quyết định công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác kết thúc nhiệm kỳ của Giám đốc và các Phó 

Giám đốc Đại học Huế theo quy định (tiếp tục giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ và 

phụ trách Đại học Huế); 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; thực hiện giao kiêm nhiệm Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Sƣ phạm và phụ 

trách Trƣờng Đại học Nghệ thuật; bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm 

Giáo dục quốc phòng và An ninh; tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền 

hạn của lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Phục vụ sinh viên, Khoa 
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Giáo dục thể chất, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 

giao phụ trách Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. 

- Chỉ đạo tổ chức góp ý, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2026 

và ban hành số lƣợng ngƣời làm việc năm 2022; triển khai công tác đào tạo, bồi 

dƣỡng viên chức, ngƣời lao động năm 2022; tổ chức ký kết giao ƣớc thi đua và 

triển khai công tác xét, công nhận sáng kiến cơ sở năm học 2021-2022. 

- Lãnh đạo việc tổ chức tuyển sinh đại học năm 2022: công bố Đề án tuyển 

sinh đại học, thông báo tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, tổ chức xét 

tuyển và công bố kết quả xét sơ tuyển theo phƣơng thức học bạ và phƣơng thức 

riêng (đợt 1); phê duyệt Đề án tuyển sinh năng khiếu. Hoàn thành tuyển cao học 

đợt 1, năm 2022; tiếp tục công tác xét tuyển nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ. 

- Lãnh đạo triển khai xây dựng, điều chỉnh quy hoạch mở ngành đào tạo giai 

đoạn 2022-2030; tiếp tục hoàn thiện ngân hàng đề thi các môn lý luận chính trị. 

- 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 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; đánh giá ngoài Chƣơng trình 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 

(QS 2023). Lãnh 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. 

- Lãnh đạo xây dựng, ban hành quy chế đào tạo theo Đề án 89; Quy định xây 

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

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 ban hành quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh 

Đại học Huế; đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh giai đoạn 2023-2025; tổ chức đánh 

giá, xét giải thƣởng cấp Đại học Huế và chọn đề tài gửi tham gia Giải thƣởng khoa 

học và công nghệ (KHCN) dành cho sinh viên năm 2022. Tổ chức tuyển chọn chủ 

nhiệm và hoàn thiện thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ 2023; ký hợp đồng, giao 

kinh phí đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2022 và triển khai đề xuất đề tài 

KHCN cấp Đại học Huế 2023. Triển khai công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh 

Giáo sƣ, Phó giáo sƣ năm 2022. 

- Chỉ đạo quản lý và triển khai thực hiện 29 dự án hợp tác quốc tế trong toàn 

Đại học Huế; điều phối các hoạt động trong khuôn khổ dự án Eramus+ (CDAE, 

CCP-Law); thực hiện 08 hội thảo và tập huấn thuộc Dự án P1, VLIR-IUC. Chỉ 

đạo tổ chức ký kết 07 thỏa thuận hợp tác với các đối tác nƣớc ngoài; tiếp tục thảo 

luận cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế; quản lý việc triển khai 08 chƣơng trình 

liên kết đào tạo tại các đơn vị thành viên; tổ chức và đón tiếp 62 đoàn với tổng số 

150 lƣợt khách quốc tế; quản lý và tổ chức 28 đoàn với tổng số 41 lƣợt cán bộ đi 

học tập, trao đổi ở nƣớc ngoài; thực hiện thủ tục cấp phép tổ chức 03 hội nghị, hội 

thảo quốc tế. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2021 và duyệt dự 

toán ngân sách năm 2022; tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 
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2022; ban hành Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán giảng 

dạy nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với đền bù, giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị 

Đại học Huế tại Trƣờng Bia, khu chức năng của Viện Công nghệ sinh học tại 

Hƣơng Thọ; triển khai thi công công trình Thƣ viện Trƣờng Đại học Kinh tế; tiếp 

tục thi công, triển khai các gói thầu thiết bị các 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; triển khai các gói thầu xây lắp và thiết bị của Dự án ODA Italia 

(Trƣờng Đại học Y – Dƣợc) và điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2014-2022 thành 

2014-2023;  hoàn thành việc điều chỉnh dự án hạ tầng Khu Quy hoạch 2,3 ha; làm 

việc ngành liên qua để phê duyệt Dự án Giai đoạn 3 (Nhà điều hành và Nhà học 

Đại học Huế tại Trƣờng Bia) và Dự án đầu tƣ Viện Công nghệ sinh học tại Hƣơng 

Thọ. Lãnh đạo điều chuyển tài sản công 27 Phan Đình Phùng từ Viện Đào tạo mở 

và Công nghệ thông tin về Trƣờng Đại học Sƣ phạm; phối hợp chuẩn bị thực hiện 

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

toàn an ninh mạng của Đại học Huế. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tham gia viết bài tham luận và báo cáo chuyên đề 

của Ban Kinh tế Trung ƣơng về tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 

16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ. 

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Thực hiện quán triệt, triển khai các văn bản, Hội nghị của Trung ƣơng và 

Tỉnh ủy: thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ƣơng 5, khóa XIII với sự tham 

gia của hơn 2.200 đảng viên, viên chức, ngƣời lao động trong toàn Đảng bộ; Nghị 

quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 

quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hƣớng 

Chiến lƣợc địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

- Hƣớng dẫn và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
1
 theo Quy định số 700-

QĐ/TU, ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác quy hoạch cán 

bộ; Hƣớng dẫn số 22-HD/BCSĐ, ngày 10/5/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc và 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào. 

- Phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-

2030; chỉ định, bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh; chuẩn y Bí thƣ Đảng ủy Cơ 

quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trƣờng 

Đại học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025... 

                                                 
1
 Quy định số 137-QĐ/ĐU, ngày 23/5/2022 của Ban Thƣờng ủy Đảng ủy Đại học Huế về về công tác quy hoạch 

cán bộ; Kế hoạch số 23-KH/ĐU, ngày 02/6/2022 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Đại học Huế về triển khai thực hiện 

công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi 

bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Đại học Huế. 

- Triển khai xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Đại 

học Huế về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Huế. 

- 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; 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 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(Khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nƣớc. Triển khai sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 6 

tháng cuối năm 2022 trên các mảng công tác xây dựng Đảng. 

- Tổ chức buổi tiếp dân của Bí thƣ Đảng ủy Đại học Huế tại Đảng bộ cơ sở 

Trƣờng Đại học Nghệ thuật và buổi làm việc với Chi bộ Trung tâm Phục vụ sinh 

viên trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế. 

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

trang bị cơ sở vật chất, kết nối mạng nội bộ, nhập dữ liệu đảng viên). 

- Triển khai 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; 

thực hiện công tác chuyển hồ sơ sinh hoạt Đảng đi và đến trong, ngoài Đại  học 

Huế  (77 lƣợt đi; 26 lƣợt đến). 

- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Trƣờng Đại học Luật. 

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

của Đảng bộ Đại học Huế cho 149 đảng viên. 

- 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. Cụ thể, tổ chức 02 lớp
2
 bồi dƣỡng Đối tƣợng kết nạp Đảng với 351 

ngƣời; kết nạp 66 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 23 đảng viên. 

3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể  

Đảng ủy Đại học Huế và các cấp ủy Đảng thƣờng xuyên lãnh đạo, chỉ đạo 

các tổ chức đoàn thể cấp Đại học Huế và cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính 

trị theo chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của các tổ chức đoàn thể. Cụ thể là: 

- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn: thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung 

tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; 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; tổ chức giải bóng đá nam (7 ngƣời) viên chức, ngƣời lao 

động Đại học Huế lần thứ XVIII; hỗ trợ viên chức, ngƣời lao động Đại học Huế 

mắc COVID-19 đợt II năm 2022; tổ chức khám sức khỏe, tƣ vấn, chăm sóc sức 

                                                 
2
 Đảng ủy Trƣờng Đại học Y– Dƣợc và Đảng ủy Trƣờng Đại học Khoa học. 
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khỏe hậu COVID-19 cho viên chức, ngƣời lao động; phúc tra, tổng kết hoạt động 

và triển khai thi đua khen thƣởng Công đoàn năm học 2021-2022; cập nhật dữ liệu 

vào phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; hƣớng dẫn tổ chức đại hội công đoàn 

các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên: tổ chức Cuộc 

thi clip dân vũ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn; tổ chức Cuộc thi thiết kế 

ấn phẩm truyền thông tự hào học sinh, sinh viên Đại học Huế; chỉ đạo triển khai tổ 

chức Đại hội Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn Đại học Huế; xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Đại hội đại biểu Đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

hƣớng dẫn tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên và triển khai công tác 

khen thƣởng năm học 2021 – 2022; cập nhật dữ liệu đoàn viên vào hệ thống quản 

lý đoàn viên; chuẩn bị tổ chức Chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến 

trƣờng” và Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022. 

- Lãnh đạo tổ chức Hội Cựu chiến binh: tổ chức Đại hội các hội cơ sở và 

công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Đại học Huế lần thứ VI nhiệm kỳ 

2022-2027; tổ chức đoàn thăm chiến trƣờng xƣa tại Quảng Trị nhân kỷ niệm 47 

năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc (30/4/1975 - 30/4/2022). 

4. Một số hạn chế, tồn tại 

4.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 

- Chƣa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế nên Trung tâm chƣa hoạt động. 

- Triển khai Phƣơng án tự chủ cho các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính nhóm 

1, 2 còn chậm, chƣa thông qua việc điều tiết kinh phí cho các hoạt động chung của 

Đại học Huế ở các đơn vị đã tự chủ nhóm 1 và 2, chƣa sửa đổi quy chế tài chính, 

tài sản sau khi đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mới. 

- Các đơn vị chƣa hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung lại quy chế tổ chức và 

hoạt động, quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sau khi Đại học Huế đã 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mới, chƣa ban hành quy chế tài chính. 

- Chƣa chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Huế do chƣa có văn bản 

hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chƣa hoàn thành 3 đề án: 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; và Đề án xây dựng Viện Công nghệ sinh học thành 

trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung để bổ sung vào Đề án phát 

triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia. 

4.2. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 

- Công tác quy hoạch cán bộ quản lý các cấp tại Đại học Huế và một số đơn 

vị triển khai còn chậm. 

- Việc triển khai thực hiện Đề án 10-ĐA/TU, ngày 27/9/2021 của Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lƣợng cập nhật, chuẩn hóa, quản lý và sử 

dụng Cơ sở dữ liệu đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-

2022” còn chậm do thiếu về nhân sự và cơ sở vật chất. 
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- Chƣa hoàn thành việc thành lập Chi hội Nữ trí thức Đại học Huế. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III 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 III/2022: Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thƣơng binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). 

- Chỉ đạo công tác tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm 

học 2022-2023. 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành 03 đề án của 03 đơn vị để bổ sung vào 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 thẩm định, hoàn thiện 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. 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành và ban hành mới, sửa đổi bổ sung quy chế tổ 

chức và hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, quy định chức 

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khảo thí - Đại học 

Huế và sớm ổn định tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động của Trung tâm. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó 

Giám đốc Đại học Huế; kiện toàn thành viên Hội đồng Đại học Huế, công nhận 

chủ tịch Hội đồng trƣờng Trƣờng Đại học Nghệ thuật; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

Viện trƣởng và Phó Viện trƣởng Viện Công nghệ sinh học; Khoa trƣởng Khoa Kỹ 

thuật và Công nghệ; Khoa trƣởng và Phó Khoa trƣởng Khoa Giáo dục thể chất; 

Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên; Chánh Văn phòng Đại 

học Huế; Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế; Phó Viện trƣởng Viện 

Đào tạo mở và Công nghệ thông tin; Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc 

phòng và An ninh… 

- Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về công tác cán bộ theo phƣơng châm phát 

huy hiệu quả nguồn lực dùng chung; thực hiện quy hoạch cán bộ theo phƣơng 

châm “động” và “mở”, luân chuyển viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị 

thành viên, thuộc và trực thuộc Đại học Huế phù hợp, hiệu quả và đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn Đại học Huế; Nghị 

quyết về phân công bố trí giờ dạy nhất là viên chức quản lý cấp Đại học Huế. 

- Chỉ đạo công tác thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-

2026. Triển khai đánh giá, xếp loại chất lƣợng đơn vị, viên chức, ngƣời lao động 

năm học 2021-2022; công nhận sáng kiến cấp cơ sở và phạm vi ảnh hƣởng, hiệu 
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quả áp dụng của sáng kiến và đề tài khoa học công nghệ; công tác xét thi đua, 

khen thƣởng năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo hoàn thành, phấn đấu đạt kết quả cao trong công tác tuyển sinh đại 

học năm 2022; triển khai công tác xét tuyển nghiên cứu sinh và chuẩn bị tuyển 

sinh cao học đợt 2 năm 2022. 

- Tiếp tục lãnh đạo rà soát, ban hành Quy hoạch mở ngành đào tạo giai đoạn 

2022-2030; rà soát các ngành thí điểm chƣa có trong danh mục theo Thông tƣ 

09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định 

Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. 

 - Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch đánh giá và kiểm định cơ 

sở giáo dục chu kỳ 2 và kiểm định các chƣơng trình đào tạo bậc đại học, thạc sĩ; 

công bố báo cáo công khai năm học 2021 - 2022; thẩm định báo cáo tự đánh giá 

các chƣơng trình đào tạo của Trƣờng Đại học Khoa học (Công nghệ thông tin; 

Kiến trúc và Báo chí - truyền thông), Trƣờng Đại học Y - Dƣợc (Cử nhân Kỹ thuật 

xét nghiệm Y học ), Trƣờng Du lịch (Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành); thực 

hiện cập nhật dữ liệu cho hệ thống xếp hạng đại học THE (Times Higher 

Education) của Đại học Huế; ban hành Kế hoạch Bảo đảm chất lƣợng giáo dục tại 

Đại học Huế năm học 2022 - 2023; 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. 

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN tại Đại học 

Huế, Quy định về liêm chính học thuật của Đại học Huế, Quy định về sở hữu trí 

tuệ và thƣơng mại; hoàn thiện thuyết minh đề tài, tổ chức tuyển chọn chủ nhiệm 

các đề tài, nhiệm vụ của Chƣơng trình KHCN cấp Bộ, cấp Đại học Huế năm 2023; 

tổ chức xét chọn, công nhận các nhóm nghiêm cứu mạnh (NCM) giai đoạn 2023 - 

2025 và kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng hàng đặt hàng nhóm NCM. Tiếp tục 

triển khai công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ năm 2022 

của Đại học Huế theo kế hoạch. 

- Lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế: ký kết thỏa thuận 

hợp tác với các đối tác; tổ chức các đoàn đi làm việc, học tập ở nƣớc ngoài và tiếp 

đón khách quốc tế trong khuôn khổ các chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế. 

- Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 

2023, giai đoạn 2023-2025; thực hiện kiểm toán nhà nƣớc ngân sách niên độ 2021 

theo quy định; triển khai Phƣơng án tự chủ cho các đơn vị thực hiện tự chủ tài 

chính nhóm 1, 2 cụ thể cho từng hoạt động theo Quy chế Tài chính của Đại học 

Huế và các quy định hiện hành, phù hợp mô hình của Đại học Huế; bổ sung, chỉnh 

sửa Quy chế Tài chính của Đại học Huế; xây dựng, ban hành Quy định về cơ sở 

vật chất dùng chung của Đại học Huế, Quy chế chi tiêu nội của Đại học Huế và 

các đơn vị. 

- Lãnh đạo thực hiện giải ngân, thanh quyết toán kinh phí năm 2022; tiếp tục 

làm việc với các bộ ngành liên quan để phê duyệt Dự án Giai đoạn 3 và  thực hiện 

các bƣớc tiếp theo Dự án đầu tƣ Viện Công nghệ sinh học tại Hƣơng Thọ; tiếp tục 

thi công, thực hiện các gói thầu thiết bị các công trình đang triển khai trong toàn 

Đại học Huế. 
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2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ quản lý các cấp trong toàn Đại học 

Huế. 

- Chỉ đạo công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Huế về khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo của Đại học Huế. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc 

đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025
3
. 

- Tiếp tục triển khai công tác cử cán bộ đào tạo, học tập trung cấp, cao cấp lý 

luận chính trị theo quy định của Đảng. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ 

Đại học Huế (hoàn thành trang bị cơ sở vật chất, kết nối mạng nội bộ, nhập dữ 

liệu). 

- Thực hiện công tác xét trao Huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên dịp 02/9/2022; 

ban hành Quy trình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng (phát triển Đảng; chuyển 

sinh hoạt đảng trong và ngoài nƣớc đối với các cấp ủy cơ sở; thực hiện công tác 

chuyển sinh hoạt đảng đi/đến trong, ngoài Đại  học Huế). 

- Triển khai giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 02 Đảng ủy 

cơ sở trực thuộc. 

- Hƣớng dẫn bồi dƣỡng, tập huấn chính trị năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, 

giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học 2022-2023 cho học sinh, 

sinh viên. 

- Tiếp tục hƣớng dẫn các đơn vị cơ sở đã đƣợc ủy quyền tổ chức các lớp bồi 

dƣỡng Đối tƣợng kết nạp Đảng viên trong Đại học Huế. 

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thâm định tiêu chuẩn chính trị 

các nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm tham mƣu các kết luận về lịch sử chính trị nội bộ 

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đại học Huế. 

- Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-

2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 cấp Đại học Huế và cấp cơ sở. Tham 

mƣu Quy trình kiện toàn, bổ sung quy hoạch Đảng ủy Đại học Huế và cấp ủy cơ 

sở nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. 

- 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. 
                                                 
3
 Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 07/4/2022 của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Đại học Huế về kế hoạch đại hội chi bộ 

trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025. 
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- Tổ chức Đoàn Giám sát của Đảng ủy Đại học Huế việc thực hiện công tác 

tuyên truyền, giáo dục lý, giảng dạy luận chính trị và công tác chính trị, tƣ tƣởng 

trong đảng viên, viên chức, lao động, sinh viên, học viên đối với Đảng ủy, đồng 

chí Bí thƣ và Phó Bí thƣ Đảng ủy Trƣờng Đại học Khoa học. 

- Tổ chức Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc xây dựng 

chƣơng trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác tài chính Đảng đối 

với Đảng ủy Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin. 

- Tổ chức Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về việc thực hiện 

công tác kê khai tài sản của cán bộ lãnh đạo quản lý đối với Đảng ủy Trƣờng Đại 

học Nông Lâm. 

- Triển khai Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Đại học Huế. 

3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể  

-  Lãnh đạo tổ chức Công đoàn: hƣớng dẫn công tác quy hoạch cán bộ công 

đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế; hƣớng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động chào mừng 70 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

(22/7/1951- 22/7/2022); tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 

2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; hƣớng dẫn, chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện dân chủ cơ sở năm học 2022 - 2023; phối hợp cùng chính quyền 

tổ chức Hội nghị viên chức, ngƣời lao động; triển khai xây dựng công trình nƣớc 

sạch và nhà công vụ giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn năm học 2022 - 2023. 

- Lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên: tiến hành Đại hội đại 

biểu Đoàn Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổ chức Chƣơng trình 

“Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trƣờng” và Chiến dịch sinh viên tình nguyện 

năm 2022; tổ chức Cuộc thi Đại sứ sinh viên Đại học Huế năm 2022; tổng kết hoạt 

động Đoàn, Hội năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. 

- Lãnh đạo tổ chức Hội Cựu chiến binh: tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh 

Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thƣơng binh – Liệt sĩ. 

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 TT Huế (để b/c), 

- Ban Cán sự Đảng Bộ GD và 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.TVĐ. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Chương 
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