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     Phú Thọ, ngày 20  tháng 02  năm 2017 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Nghị quyết  

hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016  

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2017 

        Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính 

phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 86-CV/C§VC ngày 

28/12/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ về việc tổ 

chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017; Ban Giám hiệu Trường 

Chính trị tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 

như sau: 

I-  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC NĂM 2016 

1- Đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn 

Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong điều kiện có những thuận lợi và khó 

khăn, đó là: 

a- Thuận lợi: Trường Chính trị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

kịp thời của Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân tỉnh trong 

quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chỉ đạo, hướng dẫn 

về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp 

tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc. 

Nhà trường có bề dày truyền thống, kinh nghiệm, năng lực và quyết tâm cao 

trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. 

2- Khó khăn: Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tuy đã được quan tâm 

đầu tư và cải thiện đáng kể, song chưa đồng bộ; còn không ít khó khăn cho 

công tác phục vụ, nhất là trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao của sự 

nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế. Đời sống của một bộ phận cán bộ, giảng viên, nhân 

viên nhà trường còn khó khăn do thu nhập thấp. Một số cán bộ, giảng viên nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ cũng gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2016 

2.1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Thực hiện 68/66 lớp, với 7233/5812 

học viên (đạt 103% kế hoạch mở lớp; 124,4% kế hoạch về số học viên). 
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2.2. Về nghiên cứu khoa học: Thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp 

tỉnh, 01 đề tài viết Lịch sử trường, 08 đề tài cấp cơ sở. Xuất bản 01 số Nội 

san. Duy trì tốt hoạt động Website Trường Chính trị tỉnh. 

2.3. Về cơ sở vật chất, kinh phí: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở 

vật chất và kinh phí. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phòng ngừa 

cháy nổ; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư, điện, nước, thiết bị trường học. 

Cơ sở vật chất đã có những cải thiện đáng kể và thay đổi tích cực, rõ rệt trong 

năm 2016: Trường lớp khang trang, khuôn viên, đường đi sạch sẽ; cảnh quan 

môi trường xanh, sạch, đẹp. 

2.4. Công tác xây dựng Đảng: 07/7 (100%) chi bộ hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên, trong đó có 3/7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (01 chi bộ trong 

sạch vững mạnh tiêu biểu), 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh và vững 

mạnh xuất sắc; 100% đơn vị khoa, phòng đạt tập thể lao động tiên tiến và tiên 

tiến xuất sắc năm học 2015- 2016; giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá. Đảng 

bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

  Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn 

thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh uỷ, 

UBND giao 68/66 lớp, với 7233/5812 học viên (vượt 3,0% chỉ tiêu kế hoạch 

mở lớp; 24,4% kế hoạch về số học viên). 

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng 

dạy, học tập; nâng cao ý thức, trách nhiệm của giảng viên, học viên. Triển 

khai thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế quản lý đào tạo ban hành kèm theo 

Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, 

sinh hoạt chuyên môn, đánh giá thực chất kết quả giảng dạy, học tập. Phối 

hợp với các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị và cơ sở liên 

kết đào tạo quản lý chặt chẽ nền nếp ra vào lớp và sĩ số học tập của học viên. 

Tổ chức thành công Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 

Nhất với tổng số 58 học viên của 9 đơn vị huyện, thành, thị, Đảng ủy khối các 

cơ quan tỉnh tham gia. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị 

giỏi các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành, thị, đảng bộ trực thuộc lần 

thứ 2 - năm 2016.  

Tổ chức thao giảng cấp khoa có 31/43 giảng viên tham gia; thao giảng cấp 

trường có 28/43 giảng viên tham gia, trong đó có 27 giảng viên đạt Giỏi.  

3.2. Nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu, thư viện 

Thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần 

mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” 

và Đề tài nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển 
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Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” (có hỗ trợ ngân sách tỉnh). Nghiệm thu 08 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đều đạt Xuất sắc. 

Phát hành Nội san chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Viết bài đăng báo Phú Thọ, thông tin công 

tác trường chính trị và đăng tải trên Website của nhà trường với 550 tin 

bài/năm. Duy trì tốt hoạt động của thư viện, phòng đọc phục vụ kịp thời công 

tác chuyên môn giảng dạy, học tập. 

3.3. Công tác hành chính quản trị, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết 

bị trường học. 

Quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất, sử dụng 

kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy nhà Hiệu bộ. Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị giảng dạy, học tập. Sửa 

chữa, nâng cấp, trồng hoa, thảm cỏ xung quanh Hội trường lớn; Hội trường 

A1.  

 Thực hiện tốt công tác hành chính phục vụ; đảm bảo an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường, phòng ngừa cháy nổ, mưa bão. Đảm bảo các điều kiện về tài 

chính, hội trường, lớp học, ký túc xá, thư viện, điện nước, thiết bị giảng dạy, 

học tập... phục vụ tốt hoạt động chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng 

cường hiệu quả giám sát, quản trị cơ quan, văn thư lưu trữ; phục vụ kịp thời, 

đầy đủ, chu đáo các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể nhà 

trường.  

Cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện giảng dạy, học tập theo hướng chất 

lượng, hiệu quả, đồng bộ; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cán bộ, giảng viên, người lao động. 

3.4. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể 

Giáo dục chính trị tư tưởng: Đảng bộ luôn thực hiện tốt công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán 

bộ, đảng viên, giảng viên; gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà 

nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; kịp thời triển khai Chỉ 

thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, các 

chi bộ khoa, phòng thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, nền nếp sinh 

hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ hàng tháng. Chỉ đạo 07 Chi bộ tổ chức 28 buổi 

sinh hoạt chuyên đề với các nội dung thiết thực.  

Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 25/01/2016 của 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Thông báo số 256-TB/TU ngày 09/5/2016 của 

Tỉnh ủy về tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và thông tin thời sự, đọc 

báo, tạp chí của Đảng vào sáng thứ Hai đầu tháng. 
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Tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị 

quyết Đại hội của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII. Nghiêm túc chấp 

hành hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 

04/8/2016 và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 07/9/2016 của Đảng bộ khối 

các cơ quan tỉnh về quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi và chế 

độ thu nộp đảng phí mới. 

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng 

quy định. Các đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, chi bộ; 

quan hệ tốt với quần chúng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Quan 

tâm công tác xây dựng Đảng; cử 03 quần chúng ưu tú học lớp tìm hiểu về 

Đảng, kết nạp 04 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 02 đảng viên dự bị.  

Công tác kiểm tra, giám sát: Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm 

tra, giám sát của Đảng ủy, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy. 

Kiểm tra, giám sát 07/7 Chi bộ (trong đó, Đảng ủy trực tiếp kiểm tra  02/7 Chi bộ; 

05/7 Chi bộ tự kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả với UBKT Đảng ủy nhà trường). 

Đảng ủy trường thường xuyên giám sát các chi bộ, đảng viên về việc 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 

Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp. Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, vận dụng Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần 

thứ XVIII vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

Hoạt động của cơ quan, các đoàn thể: Cơ quan, các đoàn thể nhà trường 

thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng cơ quan văn hóa 

(theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập). Tăng 

cường quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành các 

đoàn thể; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả và tích cực 

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao 

ước thi đua năm 2016. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể thao 

mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/2, 

ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 26/3; ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, chiến 

thắng Điện Biên Phủ 7/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tháng công 

nhân (5/2016), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; 

ngày Quốc khánh 02/9; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày Pháp luật 09/11; 

ngày truyền thống trường 19/11; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày 

thành lập Quân đội nhân dân, ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12. 

Cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhà trường tích cực tham gia 

các hoạt động xã hội, gương mẫu ủng hộ các quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện. 
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Tổng số tiền ủng hộ năm 2016 là: 88.000.000
đ
. Thăm hỏi, tặng quà,  

phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười ở xã Hà Thạch, thị 

xã Phú Thọ chu đáo. 

3.5. Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng 

Tổ chức cán bộ: Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo cơ quan thực hiện 

công tác tổ chức cán bộ chặt chẽ, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy 

định của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, nhân viên. 

Thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân 

viên.  

Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên: 02 giảng 

viên tiếp tục nghiên cứu sinh; 06 giảng viên tốt nghiệp cao học, 02 cán bộ học 

cao học; 01 cán bộ học đại học; 04 cán bộ, giảng viên học trung cấp LLCT - 

HC; 03 giảng viên bồi dưỡng chuyên viên chính; 06 cán bộ, giảng viên bồi 

dưỡng chuyên viên; 05 cán bộ, giảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng, an ninh; 03 cán bộ nghiên cứu, học tập, tham quan nước ngoài theo 

chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán 

bộ. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó Hiệu 

trưởng. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp nhận 01 cán bộ. Quyết định bổ 

nhiệm 01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng khoa, phòng; bổ nhiệm lại 03 Phó 

Trưởng khoa, phòng. Bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị 

khoa, phòng giai đoạn 2015 - 2020, 2020 - 2025. Báo cáo Đề án, kế hoạch 

tinh giản biên chế năm 2016 và đến năm 2021 với Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo 

quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các hoạt động văn hoá, thể 

thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, có tác dụng giáo dục truyền thống 

sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường. 

Công tác Thi đua - Khen thưởng của nhà trường được thực hiện nghiêm 

túc, công khai, minh bạch và khách quan theo đúng quy định của Luật và các 

văn bản quy định của Nhà nước, của tỉnh, đã phát huy tác dụng tích cực, động 

viên khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động nỗ lực làm 

việc.  

Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc bình xét thi đua hàng tháng, thi 

đua - khen thưởng năm học 2015 - 2016: 71/71 (100%) cán bộ, giảng viên, 

nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 10 chiến sỹ thi đua cơ 

sở, 06 cá nhân và 02 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 03 

đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; 01 cá 

nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, 01 cá nhân được Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân 

chương Lao động hạng Nhì; Trường Chính trị tỉnh được Giám đốc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đề 

nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 
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Kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016: 04 viên 

chức hoàn thành nhiệm vụ, 35 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 công 

chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Ban Giám hiệu, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo trường và đánh giá, phân loại 

chi bộ, đảng viên năm 2016: 4/7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3/7 chi bộ 

trong sạch vững mạnh, trong đó có 01 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 

có 02/62 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 60/62 đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, trong đó có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ 

Trường Chính trị tỉnh được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận “tổ chức 

cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016”. 

4- Hạn chế và nguyên nhân 

  4.1- Hạn chế: 

Một số ít cán bộ, giảng viên chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Việc 

chấp hành quy chế chuyên môn, nền nếp ra vào lớp của một số học viên chưa 

nghiêm túc; sỹ số học tập, sự chuyên cần, kết quả học tập của học viên một số 

lớp tại chức chưa đáp ứng yêu cầu.  

Chất lượng, hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ chưa tốt; việc phân công 

công việc có chỗ, có nơi còn chồng chéo, chưa khoa học; việc kiểm tra, giám 

sát có lúc chưa thường xuyên; xử lý sai sót, khắc phục sau kiểm tra, giám sát 

còn thiếu kiên quyết. 

  4.2- Nguyên nhân: 

 Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về chức 

trách, nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong công tác 

chưa cao. Ý thức tự giác; sự cố gắng, nỗ lực học tập ở một số học viên chưa 

thường xuyên. 

5- Về giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên 

chức tại Hội  nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 có  08 kiến nghị, đề 

xuất. Tất cả các kiến nghị, đề xuất đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà 

trường tiếp thu, xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời, cụ thể: 

+ Đảng ủy, Ban Giám hiệu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức 

trách nhiệm, trật tự kỷ cương, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò, năng lực, hoạt động có hiệu 

quả.  

+ Nhà trường luôn chú trọng việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, 

nâng cấp trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất, giảng đường, hội trường, 

lớp học, ký túc xá; lắp đặt mới bàn ghế tại phòng họp tầng 4 tại nhà Hiệu bộ. 

+ Ban Giám hiệu đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng 

cao chất lượng giảng dạy, học tập; đổi mới hình thức thi; thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch dự giờ, thăm lớp và đóng góp, rút kinh nghiệm nâng cao chất 

lượng giảng dạy. 
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+ Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, 

nhân viên. Phối hợp với Công đoàn nhà trường bổ sung, hoàn thiện Quy chế 

chi tiêu nội bộ bảo đảm chế độ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. 

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà 

trường. 

Đánh giá chung:  

Năm 2016, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành toàn diện chỉ 

tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; thực 

hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học và công tác hành chính - quản trị, xây 

dựng cơ sở vật chất. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực 

triển khai "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt 

Đảng bộ, các chi bộ và đoàn thể nhà trường. Cơ quan đoàn kết, dân chủ và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ 

trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan văn hóa, các đoàn thể nhà trường 

vững mạnh toàn diện. 

II- PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  NĂM  2017 

1- Phƣơng hƣớng, mục tiêu 

1.1- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành toàn 

diện, vượt mức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 được giao tại 

Thông báo kết luận số 500 -TB/TU ngày 28/12/2016 của Thường trực Tỉnh 

ủy (70 lớp/6718 học viên).  

Tăng cường quản lý đào tạo theo quy chế, quy định của Học viện và nền 

nếp kỷ cương trường, lớp. Thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế quản lý đào tạo 

ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Quyết định số 3136/QĐ-

HVCTQG  ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC; Hướng 

dẫn số 134/HD-HVCTQG ngày 21/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình TCLLCT-HC; các quy định của 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

12- Nghiên cứu khoa học 

Hoàn thành và đưa vào ứng dụng kết quả Đề tài khoa học cấp tỉnh 

“Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng học viên 

ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Đề tài viết Lịch sử trường và 10 đề tài 

NCKH cấp cơ sở năm 2017. 

Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế, năng lực chuyên môn và kiến 

thức thực tiễn, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 

lý. Tổ chức tốt thao giảng cấp khoa, cấp trường, chọn cử giảng viên tham dự 

Hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ VI tổ chức tại Nghệ An. 
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1.3- Công tác hành chính- quản trị; cơ sở vật chất, kinh phí, trang 

thiết bị trường học 

Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, ngăn nắp; 

phòng ngừa cháy nổ, mưa bão. Đảm bảo các điều kiện về tài chính và cơ sở 

vật chất, phục vụ tốt hoạt động chuyên môn giảng dạy, học tập. Tăng cường 

hiệu quả công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ; phục vụ kịp thời, đầy 

đủ, chu đáo các hoạt động của Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường.  

Quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; sử dụng kinh phí chặt chẽ, tiết 

kiệm, đúng quy định. Tăng cường trang thiết bị dạy học; cải thiện điều kiện 

làm việc cho cán bộ, giảng viên theo hướng chất lượng, hiệu quả, đồng bộ; 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động. 

Tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đầu tư nâng cấp trang thiết 

bị phục vụ giảng dạy, học tập và điều kiện làm việc, đảm bảo nhu cầu cần 

thiết của cán bộ, giảng viên nhà trường. Giữ gìn trật tự nội vụ cơ quan, xây 

dựng cơ quan văn hoá, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.  

1.4- Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể 

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết; 

sự phối hợp công tác giữa các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể; coi trọng tính 

chủ động, sáng tạo, tham mưu đề xuất của cán bộ, giảng viên; chấp hành 

nghiêm chỉnh quy chế làm việc, kỷ luật lao động cơ quan; giữ vững kỷ cương, 

nền nếp nội quy trường học.  

Duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng uỷ, chi ủy, chi bộ, tăng cường kiểm tra, 

giám sát và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Bồi dưỡng, giúp đỡ 

quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng, kết nạp  được từ 2 - 3 đảng viên mới. 

Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, các 

đơn vị khoa, phòng, đoàn thể. Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2017 và phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, 

quản lý tốt, phục vụ tốt". Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, tổ chức 

tốt công tác tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm 

những ngày lễ lớn của đất nước; đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

Trường (1957 - 2017) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Xây dựng cơ 

quan, công sở văn hoá; xây dựng các đoàn thể nhà trường vững mạnh và vững 

mạnh xuất sắc. 

Tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua với các nội dung thiết 

thực tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, học viên phấn đấu 

hoàn thành toàn diện, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao năm 2017. 

2- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

2.1. Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể cho từng tháng, 

từng quý; chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, sở, ngành, 

đoàn thể, các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 
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2.2. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tổ chức tốt 

các hoạt động chuyên môn; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, Lễ kỷ niệm 

60 năm ngày thành lập Trường (1957-2017) và ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/2017. 

2.3. Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường phối hợp hiệu quả trong 

công tác giữa các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể nhà trường; coi trọng tính chủ 

động, sáng tạo, tham mưu đề xuất của đội ngũ cán bộ, giảng viên; chấp hành 

nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật lao động cơ quan; giữ vững kỷ cương, nền 

nếp nội quy trường học. 

2.4. Nêu cao tinh thần trách nhiệm; ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu, 

tự giác, năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng, bồi dưỡng, nhân 

rộng những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong cán bộ, giảng viên; tích 

cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

2.5. Duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị khoa, phòng, 

đoàn thể theo hướng chủ động phân công công tác; tăng cường kiểm tra, giám 

sát và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. 

2.6. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ 

quan. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết; tổ chức đánh giá, rút kinh 

nghiệm các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động của cơ quan, đoàn 

thể. Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả các 

chương trình, kế hoạch công tác. 

2.7. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. 

III- ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục dành cho Trường Chính trị tỉnh 

sự quan tâm đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời 

quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học phục vụ nhiệm vụ 

quản lý, giảng dạy, học tập. 

2-  Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể liên quan quan tâm phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận 

chính trị, quản lý hành chính nhà nước và bồi dưỡng đại biểu HĐND, cán bộ 

chính quyền cơ sở. 

3. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn 

Viên chức tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng 

và hoạt động Công đoàn đối với Trường Chính trị tỉnh đơn vị nhiều năm liên 

tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, 

động viên phong trào của nhà trường để có những đóng góp tích cực vào 

thành thích chung của Đảng bộ khối và Công đoàn Viên chức tỉnh. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 

2017 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Ban Giám hiệu trân trọng báo cáo 

Công đoàn Viên chức tỉnh và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà 

trường. 

       Nơi nhận: HIỆU TRƢỞNG 

- ĐUKCCQ tỉnh (B/c); 

- CĐVC tỉnh (B/c); 

- Ban Giám hiệu; 

 

- Các khoa, phòng; đoàn thể; (Đã ký) 
- Lưu: VT, TC-HC.  

 Nguyễn Văn Sách 

 


