ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẢNG UỶ TRƢỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
*
Số 279 - NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2018,
Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 7, 8 năm 2018
Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế &
Quản trị kinh doanh đã họp phiên thường kỳ, quyết nghị kết quả công tác tháng 6 năm
2018; phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng uỷ tháng 7, 8 năm 2018 như sau:
PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2018
Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 28/6/2018, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực
công tác với các kết quả cụ thể như sau:
I. Công tác xây dựng Đảng
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường phục vụ tích cực
cho công tác tuyển sinh năm 2018.
Tuyên truyền các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Đại học Thái
Nguyên. Đảng ủy Trường xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn
vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Thực hiện công tác tuyên truyền các chuyên đề: Công tác bảo đảm an toàn thực
phẩm; phòng, chống dịch bệnh; tình hình an toàn giao thông, thực hiện chủ đề năm 2018
“An toàn giao thông cho trẻ em và mục tiêu tính mạng con người là trên hết”; tuyên
truyền phòng chống lụt bão; tiếp tục tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức
và biến thành những phong trào cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và sinh viên.
Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Trường tiếp tục hoàn thiện đề án thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII.
Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Bộ môn các Khoa
thuộc trường.
Ban hành Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Trường về sắp xếp,
tổ chức lại bộ máy tổ chức của Trường Đại học Kinh tế và QTKD tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả.
Xét kết nạp Đảng cho 9 quần chúng đối tượng Đảng, chuyển đảng chính thức cho 2
đảng viên dự bị.
Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
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tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Hoàn thành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày
04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế” của Đảng ủy Trường.
Đảng bộ, các Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW ngày
28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị
nội bộ Đảng, đặc biệt trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài (học tập,
công tác và việc riêng).
Thực hiện đầy đủ công tác giám sát các chi bộ và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng
theo đúng quy định.
Thực hiện công tác giám sát trong đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, quy hoạch
cán bộ theo quy định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.
Tham gia tập huấn công tác Dân vận do Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tổ chức.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân
chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường ĐHKT & QTKD.
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy
Trường về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về
“Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2016-2020”.
Xây dựng Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 20/5/2018 của Đảng ủy trường về thực
hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020.
II. Công tác chuyên môn
Trong tháng 6, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai thực
hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Công tác Đào tạo
1.1 . Đào tạo Đại học
Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên các khóa hệ ĐHCQ
Giao khối lượng giảng dạy và kế hoạch đào tạo các hệ đào tạo năm học 2018-2019
cho các khoa chuyên môn; các khoa giao cho các Bộ môn và các Bộ môn giao cho các
giảng viên.
Xúc tiến tuyển sinh, thu và nhận hồ sơ tuyển sinh phi chính quy đợt 1 năm 2018.
Ban hành thời khóa biểu dự kiến các khóa hệ ĐHCQ K12, K13, K14 học kỳ I năm
học 2018-2019.
Xét tuyển sinh đầu vào lớp liên thông cao đẳng vừa làm vừa học ngành kế toán tại
Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La.
Họp HĐTS xét tuyển hệ liên thông, VB2 ngành Luật Kinh tế, Kế toán, QTKD.
Xây dựng kế hoạch kỳ I năm học 2018-2019 liên thông, văn bằng 2 chính quy.
Tuyển sinh lớp liên thông, vừa làm vừa học ngành Kế toán và Luật Kinh tế tại
Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội.
1.2. Đào tạo Sau đại học
Tổ chức thẩm định luận văn thạc sĩ năm 2018. Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm
2018. Tổ chức nhập học cho thí sinh dự thi SĐH trúng tuyển đợt 1/2018.
1.3. Tư vấn tuyển sinh
Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018.
Thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT hệ đại học chính quy.
Tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.
2. Công tác Hành chính - Tổ chức
Tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn cán bộ quản lý cấp Phó Trưởng Bộ môn
thuộc các Khoa của Trường.
Tiếp tục kiện toàn Ban Giám đốc các Trung tâm: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ
doanh nghiệp; Trung tâm Kinh tế Y tế và Giáo dục; Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và
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PTNT; Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kế toán - tài chính; Trung tâm Hàn Quốc học và
Trung tâm Hán ngữ TUEBA-YNNU. Xây dựng cơ chế quản lý và kế hoạch hoạt động
cho giai đoạn tiếp theo của 06 Trung tâm trên.
Thông báo kết quả thi tuyển và ra quyết định tuyển dụng viên chức đối với các chỉ
tiêu biên chế được giao năm 2017 của Trường.
Triển khai công tác đánh giá, phân loại, bổ sung lý lịch cán bộ viên chức và người
lao động Nhà trường năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch của ĐHTN.
Xây dựng kế hoạch triển khai công tác xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017 của
Trường.
Tiếp tục thực hiện các thủ tục đề nghị phê duyệt và ban hành Đề án Vị trí việc làm
năm 2018 của Trường và Quy định cử CBVC và người lao động Nhà trường đi đào tạo,
bồi dưỡng.
Các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Viện NCKT xanh xây dựng kế hoạch sử dụng
lao động dôi dư theo Đề án vị trí việc làm.
3. Công tác Thanh tra - Pháp chế - Thi đua khen thƣởng
Thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018.
Thành lập các Đoàn thanh tra: thi đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ
bản, thi tiếng Anh trình độ A2 chuẩn đầu ra cho sinh viên.
Cử cán bộ tham gia thanh tra thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.
Triển khai công tác xét thi đua năm học 2017-2018. Tự thẩm định kết quả đánh giá
các tiêu chí thi đua khối năm học 2017-2018. Tổng hợp và thẩm định kết quả báo cáo tự
đánh giá 8 lĩnh vực đào tạo.
4. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục
Tổng kết công tác triển khai hoạt động cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài năm
học 2017-2018.
Triển khai đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 (khóa 11). Triển
khai hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018.
5. Công tác Khoa học - Công nghệ
Tiếp tục nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2015.
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016.
Tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, khai thác các đề tài NCKH cấp Bộ và
cấp Tỉnh: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc…
Xây dựng đề cương triển khai kế hoạch thực hiện đề tài NCKH với Học viện Hồng
Hà (Trung Quốc).
Xét sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác năm học 2017 - 2018.
Triển khai các hoạt động xuất bản Tạp chí Kinh tế & QTKD số 06.
6. Công tác Hợp tác quốc tế
Tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học năm 2018.
Tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh (mô hình hai bên
cùng cấp bằng giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine). Tuyển sinh
chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản (đợt 2).
Bế giảng chương trình đào tạo tiếng Việt Thương mại cho Lưu học sinh Trung
Quốc - Khóa 5.
Tổ chức cho đoàn cán bộ, sinh viên đi tập huấn tại Học viện Hồng Hà. Tổ chức cho
đoàn cán bộ tham gia Triển lãm Giáo dục Trung Quốc - Nam Á lần thứ 5 tại TP. Côn
Minh, Trung Quốc.
Ban hành Quy định Cơ chế khuyến khích nhóm khai thác, thực hiện dự án nghiên
cứu quốc tế và nhóm thực hiện công tác HTQT tại các Khoa. Xây dựng đề án phát triển
chương trình chương trình tu nghiệp sinh và chương trình du học.
7. Công tác Thông tin - Thƣ viện
Ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực CNTT (chỉnh sửa).
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Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm xét tuyển hồ sơ tuyển sinh theo hình thức
xét tuyển học bạ THPT.
Rà soát các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành và đào tạo để xây dựng
kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp.
Tiếp tục đánh giá hiệu quả sử dụng của các phần mềm ứng dụng đang được sử dụng
trong Trường.
8. Công tác Học sinh sinh viên
Tổ chức phân lớp chuyên ngành cho sinh viên K13.
Xét đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học cho sinh viên.
Tiếp tục tiến hành khảo sát sự hài lòng của sinh viên K14. Điều tra việc làm của
sinh viên tốt nghiệp ra Trường.
Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp VLVH ở Yên Bái.
Tham gia tập huấn công tác nghiệp vụ báo chí truyền thông năm 2018.
9. Công tác Kế hoạch - Tài chính
Tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018, triển
khai lập kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 cho toàn Trường.
Quyết toán kinh phí điều hòa 6 tháng đầu năm 2018 cho các hoạt động chung của
ĐHTN.
Chi phúc lợi ngày 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con CBVC. Chi phúc lợi nghỉ mát
hè năm 2018 cho CBVC.
10. Công tác Quản trị - Phục vụ
Hoàn thành xây dựng đề án tăng cường CSVC, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo,
cán bộ nghiên cứu giai đoạn 2017 - 2025.
Xây dựng, cải tạo hệ thống khuôn viên khu vực quảng trường.
Triển khai công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Triển khai phun
thuốc phòng chống dịch bệnh tại giảng đường và ký túc xá. Đo hệ thống chống sét.
Triển khai lắp đặt hệ thống rèm chắn nắng tại giảng đường.
11. Công tác Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh
Tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHTN và triển khai
việc tìm kiếm các dự án, đề tài NCKH cho Nhà trường và Viện.
Ban hành Qui chế cộng tác viên của Viện.
III. Công tác Đoàn thể
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2017 - 2018 và tập huấn
nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các Công đoàn
bộ phận theo Điều lệ và kiểm tra đồng cấp. Vận động CBVC, NLĐ ủng hộ quỹ “Vì trẻ
thơ” năm 2018.
Tổ chức ngoại khóa phát triển kỹ năng NK7, NK8. Tổ chức ngày hội thanh niên
khỏe lần thứ 6. Tổ chức chương trình “Giao lưu chúng tôi là chiến sỹ” giữa các trường:
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai, Đại học
Nông lâm, Đại học Kỹ thuật công nghiệp đang học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc
phòng Thái Nguyên.
Xây dựng kế hoạch tình nguyện hè 2018 gồm các nội dung: Tình nguyện địa
phương, tiếp sức đến trường, phụ trách sinh hoạt hè TNNĐ.
IV. Đánh giá chung
Trong tháng 6 năm 2018, về cơ bản Đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
chính quyền, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục cụ thể hoá các nội dung trong 12
Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường; xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn
thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.
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PHẦN II
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG UỶ
THÁNG 7, 8 NĂM 2018
Trong tháng 7, 8 năm 2018, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ
tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Đại học Thái
Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường. Cụ thể, triển khai lãnh đạo ,
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chủ yếu sau đây:
I. Công tác xây dựng Đảng
1. Công tác Tuyên giáo
Tuyên truyền về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tiếp tục tăng cường
tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường phục vụ tích cực cho công tác tuyển sinh
năm 2018.
Tuyên truyền các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Đại học Thái
Nguyên, Đảng ủy Trường thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”;
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Tiếp tục tuyên truyền chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong
công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và ban hành chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Bảy BCH TW Đảng khóa XII.
Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, sinh viên nhằm phản bác luận điệu
của "Hội thánh của Đức Chúa Trời", các tà đạo và các tổ chức tự xưng khác.
Tuyên truyền các chuyên đề: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng,
chống dịch bệnh; tình hình an toàn giao thông, thực hiện chủ đề năm 2018 “An toàn
giao thông cho trẻ em và mục tiêu tính mạng con người là trên hết”; tiếp tục tuyên
truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức và biến thành những phong trào cụ thể,
thiết thực trong cán bộ, đảng viên và sinh viên hướng về biển, đảo của Tổ quốc.
2. Công tác Kiểm tra, giám sát
Tiếp tục thực hiện công tác giám sát trong đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật,
quy hoạch cán bộ theo quy định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.
Thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại,
tố cáo theo quy định.
3. Công tác Dân vận
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân
chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường ĐHKT & QTKD.
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy
Trường về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về
“Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2016-2020”.
Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 20/5/2018 của Đảng ủy trường
về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020.
4. Công tác tổ chức Đảng
Đảng ủy Trường giao cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trường xây dựng chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, đồng thời thông qua Ban
Thường vụ Đảng ủy.
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Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Trường tiếp tục hoàn thiện Đề án thực hiện Nghị quyết
số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII.
Tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Trường về
sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức của Trường Đại học Kinh tế và QTKD tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, chuyển đảng chính thức,
điều chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên theo quy định.
Xây dựng kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Đảng ủy, của các ban xây
dựng Đảng; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm học, đồng thời các chi
bộ xây dựng kế hoạch công tác năm học 2018-2019.
Rà soát lại hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức.
II. Công tác chính quyền
1. Công tác Đào tạo
1.1. Đào tạo đại học
Tổ chức đăng ký học cho các khóa.
Ban hành thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019.
Lập dữ liệu và khai báo chương trình đào đạo, khóa học, học kỳ trên hệ thống IU.
Trình ĐHTN công nhận kết quả trúng tuyển, gửi giấy báo nhập học cho thí sinh các
hệ xét tuyển đợt tháng 6 năm 2018.
Gửi bảng điểm của thí sinh trúng tuyển hệ liên thông cho Khoa chuyên môn để xét
và công nhận các học phần tương đương.
Tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển sinh đợt 2/2018 hệ phi chính quy.
1.2. Đào tạo Sau đại học
Tổ chức thẩm định luận văn thạc sĩ năm 2018. Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm
2018. Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS.
Giao đề tài luận án Tiến sĩ cho NCS. Giao đề tài và phân công giảng viên hướng
dẫn cho học viên cao học.
1.3. Tư vấn tuyển sinh
Truyền thông tuyển sinh qua hình thức gửi nhắn SMS và chạy quảng cáo facebook
(trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng).
Họp HĐTS hệ ĐHCQ năm 2018 xác định ngưỡng điểm đầu vào đối với hình thức
xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.
Phối hợp với nhóm xét tuyển Miền Bắc lọc danh sách thí sinh trúng tuyển vào
trường theo hình thức xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia.
Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia
trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của Trường.
Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh.
Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển.
Nhận hồ sơ thí sinh xác nhận nhập học theo hai hình thức trực tiếp và qua đường
bưu điện.
Cập nhật thông tin xác nhận thí sinh nhập học vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin
tuyển sinh của Bộ GDĐT. Tổ chức xét tuyển bổ sung các đợt tiếp theo.
2. Công tác Hành chính - Tổ chức
Tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn cán bộ quản lý cấp Phó Trưởng Bộ môn
thuộc các Khoa của Trường.
Tiếp tục kiện toàn Ban Giám đốc các Trung tâm: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ
doanh nghiệp; Trung tâm Kinh tế Y tế và Giáo dục; Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và
PTNT; Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kế toán - tài chính; Trung tâm Hàn quốc học và
Trung tâm Hán ngữ TUEBA-YNNU. Xây dựng cơ chế quản lý và kế hoạch hoạt động
cho giai đoạn tiếp theo của 06 Trung tâm trên.
Triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các đơn vị trong Trường.
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Hoàn tất quy trình bổ nhiệm 01 Phó trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2014-2019; 01
Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức và 01 Phó giám đốc Trung tâm Thông tin
- Thư viện nhiệm kỳ 2017-2022.
Báo cáo kết quả tuyển dụng và tổ chức ký hợp đồng làm việc với CBVC thi tuyển
biên chế đợt tháng 05 năm 2018.
Triển khai công tác xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017 của Trường.
Giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019 cho các đơn vị trong Trường.
Ban hành Quy chế lương và thu nhập ngoài lương cho CBVC và người lao động
Nhà trường.
Triển khai công tác xây dựng bộ quy trình, thủ tục giải quyết công việc của Phòng
HC-TC. Xây dựng Quy định nội bộ của Nhà trường về việc sử dụng xe công.
Tiếp tục thực hiện các thủ tục đề nghị phê duyệt và ban hành Đề án Vị trí việc làm
năm 2018 của Trường và Quy định cử CBVC và NLĐ Nhà trường đi đào tạo, bồi dưỡng.
Rà soát lại chiến lược của Nhà trường cho phù hợp.
3. Công tác Thanh tra - Pháp chế - Thi đua khen thƣởng
Thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018.
Thành lập các Đoàn thanh tra: giờ lên lớp của giảng viên và thi học kỳ phụ năm học
2017-2018, thi đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, thi tiếng Anh trình
độ A2 chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 7, 8/2018.
Cử cán bộ tham gia thanh tra chấm thi THPT quốc gia 2018.
Xét thi đua năm học 2017-2018.
Phối hợp với ĐH Thái Nguyên đánh giá các tiêu chí thi đua khối năm học 2017-2018.
4. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục
Tổng kết công tác triển khai hoạt động cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài năm
học 2017 - 2018. Xây dựng công tác triển khai hoạt động cải tiến chất lượng sau đánh giá
ngoài năm học 2018 - 2019.
Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019.
Triển khai các hoạt động: lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên học kỳ 2 năm học
2018-2019; lấy ý kiến người học, cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ tại các Phòng,
Khoa, Trung tâm.
5. Công tác Khoa học - Công nghệ
Tiếp tục nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2015,
2016. Kiểm tra nghiệm thu tiến độ hoàn thành đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH
sinh viên năm 2018.
Thẩm định cấp trường các giáo trình ký Hợp đồng biên soạn năm 2017 xin gia hạn
đến tháng 6/2018. Thẩm định cấp trường tài liệu học tập đã xuất bản của TS. Nguyễn
Văn Công.
Triển khai các hoạt động xuất bản Tạp chí Kinh tế & QTKD số 07.
6. Công tác Hợp tác quốc tế
Tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học năm 2018.
Tiếp tục công tác tuyển sinh lưu học sinh quốc tế năm 2018.
Phối hợp với Công ty Cổ phần TMS Nhân lực giới thiệu sinh viên tham gia các
chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản.
Tổ chức đón tiếp và làm việc với 01 đoàn của Đại học Phùng Giáp (Đài Loan) và 02
đoàn của Đại học Daegu (Hàn Quốc).
Tổ chức đoàn sinh viên tham gia chương trình Trại hè tại Đại học Phùng Giáp - Đài Loan.
Triển khai khóa tập huấn trực tuyến cho cán bộ giảng viên “Nâng cao năng lực
nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”.
7. Công tác Thông tin - Thƣ viện
Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm xét tuyển hồ sơ tuyển sinh theo hình thức
xét tuyển học bạ THPT.
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Tiếp tục đánh giá hiệu quả sử dụng của các phần mềm ứng dụng đang được sử dụng
trong Trường.
8. Công tác Học sinh sinh viên
Xây dựng kế hoạch công tác HSSV năm học 2017-2018. Chuẩn bị các điều kiện
cho công tác tiếp sinh năm 2018.
Tiếp tục biên chế cho sinh viên K13 vào các lớp chuyên ngành.
Tiếp tục tiến hành khảo sát sự hài lòng của sinh viên K14.
Tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11.
9. Công tác Kế hoạch - Tài chính
Triển khai lập kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 cho Nhà trường. Xây dựng
dự toán NSNN 2019. Xây dựng mức thu học phí năm học 2018.
Rà soát lại quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường; xây dựng phương án trả lương
gắn với sắp xếp lại vị trí việc làm.
10. Công tác Quản trị - Phục vụ
Thi công hệ thống hàng rào. Triển khai xác định mốc giới đất của Nhà trường.
Triển khai thi công hệ thống sân khấu.
11. Công tác Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh
Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHTN và 01 đề tài
theo đặt hàng của Trường.
Triển khai phối hợp với cộng tác viên về việc tìm kiếm các đề tài khoa học cho
Viện và Nhà trường.
Phối hợp với Nhà trường và Hội Khoa học KTNN & PTNT Việt Nam xây dựng kế
hoạch tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học năm 2018.
III. Lãnh đạo công tác Đoàn thể
Phối hợp cùng chính quyền tổ chức cho CBVC, người lao động đi tham quan nghỉ
mát hè 2018. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho CBVC, người lao động là gia đình
thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7.
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho con
CBVC trong dịp hè. Tổ chức tổng kết sinh hoạt hè và trao thưởng và vinh danh cho các
cháu có thành tích xuất xắc trong học tập và rèn luyện năm học 2017-2018.
Vận động cán bộ nữ tham gia viết bài cho tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN
số đặc biệt dành cho cán bộ nữ vào dịp tháng 10 năm 2018.
Tổ chức phỏng vấn xét duyệt tình nguyện viên tham gia các nội dung tình nguyện hè 2018.
Tổ chức tình nguyện địa phương tại xã Yên Trạch - huyện Phú Lương. Tổ chức tập luyện
cho TNNĐ tham gia “Tiếng hát hoa phượng đỏ” của ĐHTN, và tham gia các nội dung
theo kế hoạch đã xây dựng. Tổ chức ngoại khóa phát triển kỹ năng NK7, NK8. Tổ chức
ngày hội thanh niên khỏe lần thứ 6.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đảng ủy giao cho các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các Đảng ủy viên, các
Chi ủy chi bộ triển khai tốt các nội dung công tác nêu trên; chính quyền, các đoàn thể
phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được nêu trong Nghị quyết.
2. Nghị quyết này được phổ biến tới các chi bộ, các tổ chức đoàn thể./.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

- BTV Đảng ủy Trường (chỉ đạo);
- BCH Đảng bộ Trường (thực hiện);
- BGH Nhà trường (thực hiện);
- Các Chi bộ (thực hiện);
- Các tổ chức đoàn thể (thực hiện);
- Đăng tải website Nhà trường;
- Lưu VPĐU.

Đã ký
Trần Chí Thiện
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