
1 

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

     Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01  năm 2021 

  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 

Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang 

lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Khoa Kế Toán - Tài 

Chính đề ra Chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu 

để ra như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I.1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Chi bộ và 

CBVC, người lao động, sinh viên trong toàn Khoa KTTC về phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

- Cụ thể hóa các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết Đại 

hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào thực tiễn tại Khoa KTTC. 

I.2. Yêu cầu:   

- Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính 

trị của Khoa KTTC mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra. 

- Tập trung chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.  

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

II.1. Mục tiêu chủ yếu 

- Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ trong bối cảnh tự 

chủ đại học; phát huy truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh 

bạch mọi mặt hoạt động của Khoa KTTC, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.   

- Nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thích ứng với sự phát triển 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động NCKH, đa dạng hoá 

chương trình đào tạo và nâng cấp bậc đào tạo để góp phần thực hiện thành công tầm nhìn 

đến năm 2030: thành trường Đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, NCKH và chuyển 

giao công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.   
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- Chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội tình nguyện 

Khoa, Câu lạc bộ AFC phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động nhằm hỗ trợ 

lãnh đạo Khoa KTTC hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, hỗ trợ công tác quản lý sinh viên 

và các hoạt động của sinh viên. 

II.2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

- Hàng năm Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt 

danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ, tối thiểu 70% Đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 

20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Phấn đấu bồi dưỡng mỗi năm kết nạp Đảng ít nhất 1-2 CBVC và 1-2 sinh viên. 

- Phấn đấu ngành Tài chính – Ngân hàng có ít nhất 3 tiến sỹ, ngành Kế toán có ít 

nhất 1-2 tiến sỹ. Khoa KTTC phấn đấu có 01 PGS có chuyên môn phù hợp. 

- Thực hiện kế hoạch cử CBGD đi đào tạo NCS đúng chuyên ngành theo như đăng 

ký chuyên môn và kế hoạch học tập đã đề ra. 

- Phấn đấu có 1-2 chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp 

theo mô hình chất lượng cao. 

- Phấn đấu mở 1 chuyên ngành đào tạo bậc cao học ngành Kế toán hoặc Tài chính – 

Ngân hàng.   

- Phấn đấu mỗi năm học mở 2-3 lớp đào tạo ngắn hạn. 

- Phấn đấu có ít nhất 01 giáo trình /sách chuyên khảo về chuyên ngành Kế toán, 

Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng. 

- Mỗi năm học tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp Khoa/Trường. Mỗi bộ môn tổ chức 

sinh hoạt học thuật 1 lần/tháng.  

- Phấn đấu mỗi năm ít nhất có 01 đề tài sinh viên được thực hiện, trong nhiệm kỳ 

phấn đấu 2-3 đề tài NCKH cấp trường, 01 đề tài cấp tỉnh hoặc tương đương. 

- Mỗi giảng viên có ít nhất 1 bài báo/Đề tài/Báo cáo Hội thảo khoa học cấp 

khoa/Trường trở lên mỗi năm. Toàn khoa phấn đấu mỗi năm có 2-3 bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế. 

- Hằng năm phấn đấu kết nối tối thiểu 2-3 Doanh nghiệp/Ngân hàng/Công ty bảo 

hiểm, các tổ chức nghề nghiệp để hỗ trợ sinh viên trong học tập và khởi nghiệp.   

- Hằng năm phấn đấu có ít nhất 1-2 chương trình thiện nguyện, công tác xã hội. 

- Đề xuất Nhà trường hoàn tất gói thiết bị đầu tư cho Khoa về ngân hàng ảo, đáp 

ứng triển khai các học phần nghiệp vụ và thực hành. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

III.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng 

a) Nhiệm vụ: 

- Quán triệt để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Khoa nắm vững và chấp hành 

đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nhà trường và Khoa 

trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. 
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- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 

Khoa để giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên xem xét, giải quyết; theo dõi việc bồi dưỡng 

nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.   

- Chỉ đạo việc nêu cao tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên là nòng cốt trong việc làm 

tốt công tác tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ và toàn Khoa. Thực hiện 

nề nếp văn hóa công sở, nhất là văn hóa hội họp và giao tiếp. 

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Khoa đấu tranh chống các quan 

điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, gia 

trưởng, bảo thủ và các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; phòng chống sự suy thoái phẩm chất, 

đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

b) Giải pháp: 

- Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về 

nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, trách nhiệm đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của Khoa được Đảng bộ và nhà trường giao cho. Đặc biệt là trách nhiệm trước khó khăn 

hiện nay của Khoa, khi quy mô đào tạo ngày càng có xu hướng giảm. 

- Giám sát việc triển khai nghiên cứu học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng, các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước và vận dụng linh hoạt vào 

hoạt động của Khoa nhằm giữ vững và phát triển Khoa Kế toán - Tài chính. 

- Thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ.   

III.2. Công tác xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

a) Nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh 

hoạt Đảng trong chi bộ, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục thực 

hiện công tác tự phê bình, phê bình tổ chức đảng, đảng viên. 

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ đơn vị.  

b) Giải pháp: 

- Trong sinh hoạt chi bộ, chi uỷ tập trung chỉ đạo chi bộ, đảng viên thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững và ổn định. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống cho đảng 

viên và toàn thể CBVC trong Khoa. 

III.3. Nhiệm vụ và giải pháp về công tác phát triển Đảng 

a) Nhiệm vụ: 

 Tăng cường công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng trong CBVC và Sinh 

viên của Khoa theo chỉ tiêu đề ra. 

b) Giải pháp: 
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- Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên Khoa rà soát giới thiệu các quần chúng ưu 

tú là CBVC và Sinh viên tham gia học lớp đối tượng Đảng. 

- Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên Khoa rà soát giới thiệu các quần chúng ưu 

tú là CBVC và Sinh viên viết lý lịch xin vào Đảng. 

III.4. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

a) Nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo việc phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua của đơn vị, 

Chi bộ tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong 

cách Hồ Chí Minh”, thực hiện các cuộc vận động của ngành với sự tham gia của tất cả cán 

bộ, đảng viên và sinh viên mà trọng tâm là làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

- Quán triệt việc tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không”, “Nói không 

với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức 

nhà giáo; nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng yêu cầu xã hội, không 

hạ thấp chuẩn đầu ra”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”. 

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu: 100 % CBVC thực hiện nghiêm 

10 điều không được làm, chuẩn mực hoạt động giảng dạy và quy tắc ứng xử, 100% sinh 

viên thực hiện nghiêm 7 điều sinh viên không được làm, 100% CBVC xây dựng và thực 

hiện kế hoạch hàng năm.   

b) Giải pháp: 

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với trọng tâm là “làm theo” thông 

qua việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động và người 

học; Chuẩn mực hoạt động giảng dạy. 

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết năm, tổng kết việc học tập và làm 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Phát hiện, xây dựng và biểu dương những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

III.5. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 

a) Nhiệm vụ: 

 Quán triệt việc thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, 

biểu dương những quan điểm, tư tưởng tốt; phát hiện các trường hợp có biểu hiện sai sót 

để uốn nắn kịp thời. 

b) Giải pháp: 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ; phấn đấu kiểm tra, 

giám sát được 100% số đảng viên của chi bộ. 

- Nội dung kiểm tra, giám sát: Không chỉ kiểm tra về việc thực hiện chỉ thị, nghị 

quyết, về công tác chuyên môn được giao mà còn kiểm tra đến tư tưởng, đạo đức, tác 
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phong của người cán bộ đảng viên để nắm bắt tư tưởng tình cảm, kịp thời phát hiện 

những dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý.  

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy 

xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện phải xử lý nghiêm túc để răn đe 

giáo dục. Tránh tình trạng nể nang, bao che khuyết điểm làm cho cán bộ đảng viên 

không thấy được những hạn chế, yếu kém của mình để khắc phục sửa chữa kịp thời. 

III.6. Công tác chuyên môn của Khoa được phân công lãnh đạo 

1- Đối với công tác tổ chức và nhân sự 

a) Nhiệm vụ:  

 Nâng cao năng lực quản trị của Khoa KTTC, trong đó tập trung phát huy vai trò của 

các Bộ môn, Công đoàn Khoa, Đoàn thanh niên và câu lạc bộ AFC của Khoa KTTC. Phát 

huy đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ.   

b) Giải pháp:  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa ngày một vững mạnh về chuyên 

môn và năng lực nghiên cứu.  

- Chỉ đạo công khai, minh bạch, dân chủ trong phân công công việc; đánh giá 

cán bộ đảm bảo chính xác, công bằng.  

- Triển khai đều đặn tổ chức công tác giao ban hàng tháng giữa Chi ủy, Ban chủ 

nhiệm khoa, Công đoàn và Đoàn thanh niên Khoa. 

- Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Khoa; sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, 

đảng viên; giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Khoa và 

Nhà trường. 

- Chỉ đạo kiện toàn các bộ môn trong Khoa theo hướng mỗi bộ môn đảm nhiệm 

một ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học. Khuyến khích CBVC trong 

Khoa có cùng chuyên môn hoặc chuyên môn gần về cùng bộ môn để gia tăng hiệu quả 

sinh hoạt chuyên môn.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cử giảng viên học nghiên cứu sinh. Khuyến khích 

CBGD đi học nghiên cứu sinh nước ngoài. Trong trường hợp nghiên cứu sinh trong nước 

phải đúng ngành, chuyên ngành mà Nhà trường và Khoa đang có nhu cầu cao và khó xin 

học bổng quốc tế.  

2- Đối với công tác đào tạo và sinh viên 

a) Nhiệm vụ:  

 Phát triển đào tạo gắn chặt với nhu cầu nguồn nhân lực, đa dạng hóa và nâng cao 

hiệu quả công tác hỗ trợ và tư vấn sinh viên; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh 

giá nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và phát triển tính chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp và 

trách nhiệm người học.  

b) Giải pháp:  

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đào tạo các ngành hiện có theo hướng gia 

tăng hơn nữa tính thực tiễn của chương trình đào tạo.  
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- Chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng rộng rãi và có chiều sâu công nghệ ELEARNING 

trong giảng dạy, hướng đến hình thành các chương trình đào tạo từ xa.  

- Chỉ đạo triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp đánh giá liên tục 

trong quá trình giảng dạy nhằm củng cố kiến thức, hạn chế sinh viên vắng học.  

- Chỉ đạo tổ chức biên soạn và cập nhật bài giảng, ngân hàng câu hỏi đưa vào thư 

viện số và trang Web bộ môn hàng năm. 

- Chỉ đạo tổ chức dự giờ, sinh hoạt học thuật cấp bộ môn nhằm góp ý hoàn thiện 

phương pháp giảng dạy, đánh giá và NCKH. 

- Chỉ đạo xây dựng mở chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của 

doanh nghiệp theo mô hình chất lượng cao (Kế toán hoặc Tài chính). 

- Chỉ đạo xây dựng mở ngành đào tạo Bậc cao học ngành Kế toán hoặc ngành 

Tài chính – Ngân hàng.   

- Chỉ đạo tiếp tục mở các lớp đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu thực tế. 

3- Đối với công tác khoa học công nghệ 

a) Nhiệm vụ:  

 Phát triển hoạt động khoa học công nghệ gắn với thực tiễn của cộng đồng và xã hội 

theo hướng đổi mới sáng tạo; hình thành môi trường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo 

trong Khoa KTTC. 

b) Giải pháp:  

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường; tổ chức thúc 

đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.   

- Chỉ đạo tổ chức mời 1-3 chuyên gia về Tài chính – Ngân hàng, Kế Toán, Kiểm 

toán giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu cho giảng viên hàng năm.  

- Chỉ đạo tổ chức lựa chọn và biên dịch tài liệu chuyên môn về Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính – Ngân hàng; tổ chức biên soạn giáo trình /sách chuyên khảo/ Tài liệu 

tham khảo. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh viết các bài báo tham dự hội thảo quốc tế và xuất bản trên 

tạp chí quốc tế.  

- Chỉ đạo đẩy mạnh quan hệ với các địa phương để đấu thầu các đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Tỉnh hoặc tương đương.  

4. Công tác hợp tác đối ngoại và phục vụ cộng đồng 

 a) Nhiệm vụ: 

 Tăng cường các quan hệ hợp tác hiện có, mở rộng các hợp tác mới góp phần nâng 

cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu; phát triển hợp tác bền vững với doanh 

nghiệp; đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng dựa trên nguồn lực sẵn có và thế mạnh của 

Khoa KTTC. 

b) Giải pháp:  

- Chỉ đạo BCN Khoa và các Trưởng BM tổ chức kết nối các hoạt động đối ngoại, 

giao lưu giữa doanh nghiệp với giáo viên, sinh viên; tổ chức hội nghị Học tốt và rèn 

luyện tốt cho sinh viên với sự tham gia của các Doanh nghiệp, Ngân hàng,...  
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- Chi bộ lãnh đạo và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, 

động viên quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường. 

- Chỉ đạo Công đoàn khoa duy trì hàng năm tổ chức các hoạt động tham quan dã 

ngoại trong các dịp lễ như Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/05, 20/11 tổ chức các 

hoạt động vui chơi cho các cháu nhân ngày 1/6, công tác từ thiện.  

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên của Khoa duy trì tổ chức các hoạt động giải trí  hàng 

năm như: Tổ chức Hội thao sinh viên, Giải bóng đá MINI, Hoạt động văn nghệ nhân các 

ngày lễ trong năm, Công tác từ thiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

IV.1. Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của mỗi đảng viên 

- Bí thư chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của 

BCN Khoa và các tổ chức đoàn thể trong Khoa được Chi bộ thông qua trong hội nghị chi 

bộ hàng tháng. 

- Các thành viên trong Chi ủy và Đảng viên trong Chi bộ báo cáo với Chi bộ 

những kết quả thực hiện nhiệm vụ đã phân công trong phiên họp gần nhất để Chi bộ chỉ 

đạo và giải quyết kịp thời.  

IV.2. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Chương trình hành động 

- Công việc kiểm tra, giám sát được Chi bộ thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra 

giám sát hằng năm. 

- Định kỳ 06 tháng sẽ sơ kết một lần và tổng kết Chương trình hành động vào 

cuối nhiệm kỳ.  

Trên đây là chương trình hành động với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chi 

bộ khoa Kế toán - Tài chính trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ 

trường Đại học Nha Trang, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, Chi bộ 

khoa Kế toán - Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa mọi mặt hoạt 

động của Khoa ngày càng ổn định và phát triển. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy (báo cáo), 

- Các tổ chức đoàn thể, 

- Các đảng viên trong chi bộ, 

- Lưu Chi bộ. 

 

 

T/M CHI ỦY 

        BÍ THƯ 

  

   

 

         Nguyễn Thành Cường 

 


