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NGHỊ QUYẾT 

Đại hội chi bộ 15  

nhiệm kỳ 2015 – 2018 

- Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 158 của Đảng ủy Trường Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật TPHCM về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, vào lúc 7 giờ 30,  ngày 16 tháng 

01 năm 2015, Chi bộ 15 đã  tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2018.Tại phòng họp Trường 

THKTTH. 

- Đại hội có mặt 13 đảng viên trên tổng số 13 đảng viên được triệu tập.  

- Đại hội được đón tiếp đ/c: NGÔ VĂN THUYÊN - ĐUV 

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị 

- Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2015 và phương hướng 

nhiệm kỳ 2015 – 2018 của chi bộ 15. 

-  báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ 15 nhiệm kỳ 2013 – 2015; Đại 

hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, hiến kế các giải pháp khả thi và toàn thể Đại hội 

chi bộ 15 nhất trí biểu quyết và đi đến thống nhất quyết nghị như sau:  

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ 

I – Đại hội tán thành với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ 15 

nhiệm kỳ 2013 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 

2018. Đồng thời quyết nghị các chỉ tiêu sau: 

1. Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà 

nước, của ngành và của Trường. 

2. Phấn đấu để tập thể từng đơn vị và Công đoàn bộ phận được xếp loại vững mạnh xuất sắc 

nhiệm vụ; Chi bộ được Đảng ủy Trường công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 

hàng năm. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên, 

trong đó 15% hoàn thành xuất sắc; 100% CBCC đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ , 100% 

đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ 15% trở lên đạt danh hiệu CSTĐ; 100% cán 

bộ, đảng viên không vi phạm pháp luật. 

3. Bảo đảm Chi ủy chi bộ có chương trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể để chỉ đạo đơn vị tiến 

hành cải cách hành chính. Trọng tâm là đổi mới công tác quản lý; phong cách, lề lối làm 

việc của CBCC; phân công và quy định rõ chế độ trách nhiệm của từng cá nhân. Kết nạp 1-

2 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển Đảng chính thức đúng độ. 

4. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo. 

5. Đoàn thanh niên thành lập các CLB học thuật và đạt danh hiệu tập thể tiên tiến. 

6. Mở rộng các loại hình đào tạo  (tạo cơ hội học tập cho HS , nâng cao trình độ cho GV và 

tăng thu nhập). 

7. Tăng cường quảng bá hình ảnh của trường ra bên ngoài. 

8. Nâng cao trình độ cán bộ viên chức của nhà trường. 

 

II – Đại hội giao nhiệm vụ: 

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 

2015. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018 cần tiếp tục 



pháp huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác trong nhiệm kỳ tới. 

2. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của chi bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình 

Đại hội XV của Đảng bộ trường. Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 tổng hợp ý kiến thảo 

luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy. 

3. Thông qua kết quả bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018 gồm 02 đồng chí và bầu Đoàn 

đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XV gồm 03 đồng chí đại biểu chính 

thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 hoàn chỉnh hồ 

sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để quyết định chuẩn y theo quy định. 

4. Giao Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương 

trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết 

Đại hội đi vào thực tiễn. 

5. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên (học sinh, sinh viên) tiếp tục phát huy truyền 

thống của chi bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, 

sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi 

bộ nhiệm kỳ 2015 - 218 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Đảng cấp 

trên. 
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