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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban 

chấp hành chi ủy chi bộ Khoa học cơ bản xây dựng Chương trình hành động thực hiện 

Đại hội XIII của Đảng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng hành động trong đảng viên, cán bộ, 

viên chức, người lao động và người học thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Cụ thể hóa  quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển, những nhiệm 

vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn 

với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2. Yêu cầu 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ XIII của chi bộ Khoa xây dựng bám sát nội dung Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để 

điều chỉnh, bổ sung các chương trình, đề án kế hoạch nhằm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường và của Khoa. 

- Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, cập 

nhật, bổ sung chủ trương nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các luật mới do Quốc hội 

ban hành, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ban, ngành; các Nghị quyết của Đảng bộ 

Tỉnh, Đảng bộ Đại học và Đảng bộ nhà trường đề ra.  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị; 

tổ chức có hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 



Hồ Chí Minh” với xây dựng và thực hiện tốt văn hóa trong nhà trường, góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

- Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy 

học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ 

trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số. 

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm . 

- Tiếp tục đổi mới cách làm cách thức động viên, khen thưởng, tránh hình thức. 

Thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; công tác biểu dương, khen 

thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cần kịp thời, chính xác, đúng người, 

đúng việc, có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động trong từng bộ môn và 

toàn Khoa. 

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội 

- Tham gia xây dựng đề cương chi tiết, chương trình đào tạo cho công tác mở 

ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực cho quá trình “Chuyển đổi số” của tỉnh Thái Nguyên 

nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung. 

-  Nghiên cứu triển khai giải pháp đột phá đổi mới công tác giáo dục lý luận 

chính trị, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lịch sử Đảng, đúc kết 

thực tiễn, nghiên cứu lý luận.  

+ Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng đa dạng các phương pháp, công nghệ hiện đại 

vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên trong toàn trường.  

+ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

+ Tiếp tục thực hiện các buổi Seminar cấp Khoa về vận dụng Nghị quyết Trung 

ương lần thứ XIII của Đảng vào công tác giảng dạy Lý luận chính trị.  

- Động viên, khuyến khích các đảng viên trong chi bộ (đặc biệt là các CBQL, 

trong qui hoạch) học tập nâng cao trình độ Lý luận chính trị. 

3. Công tác xây dựng Đảng 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 – 

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương đối với cán bộ, 

đảng viên.  



- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; tham 

gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn chính sách. 

4. Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. 

- Tiếp tục kiện toàn cán bộ quản lý cấp Khoa, cấp Bộ môn theo hướng tinh gọn, 

hoạt động có hiệu quả. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều hành của Ban chủ nhiệm Khoa 

và Lãnh đạo các Bộ môn. 

5. Công tác tổ chức đoàn thể 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn. 

- Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và 

nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

- Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể 

chính trị, phát huy vai trò VC – NLĐ, người học tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính 

quyền.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Ban chấp hành chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây 

dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

- Các Bộ môn căn cứ  nội dung Chương trình hành động của Chi bộ để cụ thể 

hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm thiết thực, có hiệu quả. 

- Công đoàn phát động các phong trào thi đua cho công đoàn viên thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn Chi bộ, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

T/M Chi bộ 

Bí thư 
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