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KẾ HOẠCH 

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

  

               Thực hiện Kết luận số 113-TB/ĐUK, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về kết luận giám sát đối với Đảng 

ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh”, nhằm khắc phục, sửa 

chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 

Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa với các 

nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Mục đích: Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau nhận xét, 

đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ học tập, 

quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 

28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 

22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến 

sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo của 

cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng.       

- Yêu cầu: Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm cần quán triệt, 

thực hiện nghiêm túc nội dung của Thông báo số 113-TB/ĐUK, ngày 20 tháng 10 

năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục sớm các hạn chế, khuyết điểm, báo cáo kết quả 

thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

  II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA KHUYẾT 

ĐIỂM, HẠN CHẾ    

1. Đối với Đảng ủy Trường 

- Tuyên truyền, quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 

cấp ủy, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, nhất là 

người đứng đầu, gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU 

và Kết luận số 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết 

luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm 

nêu gương và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo xây dựng, rà soát, 

bổ sung sửa đổi một số quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các văn 
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bản quy định mới; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban vận động thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở, xây dựng văn hóa công sở của Trường và các đơn vị trực thuộc. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối về xây dựng văn hóa công sở, nâng cao đạo 

đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nghị 

quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thực hiện. Chỉ đạo rà soát, 

ban hành Quy chế văn hóa công sở; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo 

đức công vụ, quy tắc ứng xử, trong đó chú ý xây dựng hệ thống chuẩn mực về các 

mối quan hệ của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, Nhân dân và học sinh, 

sinh viên.  

- Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung hoàn thiện Đề án 

phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; quan tâm công tác tuyển dụng, thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. 

- Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề, nhất là 

các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn 

với xây dựng văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo các chi bộ định kỳ rà soát, đánh giá kết quả 

thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm 

việc xây dựng, nhân rộng gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời 

biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức thực hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

đối với các chi bộ trực trong việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 29-

KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII, XIII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm 

nêu gương; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Chú trọng kiểm tra, giám sát các chi bộ, đơn vị trực thuộc trong việc thực 

hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách 

cho người lao động. Thực hiện chế thông tin báo cáo, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, 

giám sát đảm bảo đúng quy định. 

2. Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường 

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu 

trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, 

thống nhất trong Đảng bộ. Cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu nhà Trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 

17-CT/TU và Kết luận số 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng tập thể Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể để các tổ 

chức đảng, đoàn thể phát huy vai trò trong xây dựng văn hóa công sở, thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên khắc phục hạn chế, 

khuyết điểm đã được chỉ ra, nhất là việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
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đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về xây dựng văn hóa công sở, 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp. Chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; 

xây dựng và ban hành quy chế văn hóa công sở, tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng 

viên, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

- Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp 

ủy viên, các chi bộ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉ đạo nâng cao chất 

lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm 

tra, giám sát của Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ và các chi bộ để kịp thời phát 

hiện, phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên.  

3. Đối với các chi bộ, đoàn thể 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nói chung, thực hiện nhiệm vụ 

chính trị hiệu quả, đặc biệt là các nội dung trong công tác xây dựng văn hóa công sở, 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. 

- Tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bám sát các văn bản hướng 

dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo về chất lượng, ghi 

chép biên bản sinh hoạt đầy đủ, thể hiện rõ các ý kiến phát biểu của thành viên tham 

gia (Sổ biên bản không đánh máy); tổ chức sinh hoạt chuyên đề hiệu quả. 

- Thường xuyên làm tốt công tác biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; công tác thông tin báo cáo; lưu trữ hồ 

sơ đảm bảo theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng, quán triệt và chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện các công việc theo kế hoạch đảm bảo đạt yêu cầu.  

Đảng ủy, các chi bộ, đoàn thể và đồng chí Bí thư Đảng ủy thực hiện đúng theo 

các nội dung đã được phân công.  

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện 

các công việc theo kế hoạch và báo cáo theo quy định.  

 

Nơi nhận:  

- BTV, UBKT Đảng ủy Khối, (Báo cáo) 

- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, 

- Các chi bộ, 

- Các đoàn thể, 

- Lưu VP Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Đoàn Hoài Sơn 

 


