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PHẦN MỞ ĐẦU
Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội là một tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối
các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Hiện nay, Đảng bộ Trường có 24 chi bộ, với 212 đảng
viên, trong đó có 186 đảng viên chính thức, (số liệu tính đến 12/6/2020). Đảng viên là cán
bộ có 189 đồng chí (đạt tỷ lệ 89,15% tổng số Đảng viên) và chiếm 46,32% tổng số viên chức,
người lao động của nhà trường. Ban chấp hành Đảng bộ có 10 đồng chí (trước Đại hội có 01
đồng chí nghỉ hưu theo chế độ), Ban Thường vụ có 03 đồng chí.
Đảng bộ Trường là hạt nhân lãnh đạo 29 đơn vị gồm 12 Khoa, 07 Phòng, 09 Trung
tâm và 01 Ban; với quy mô gần 35.000 sinh viên, học viên các hệ đào tạo và hơn 1.000 giảng
viên (cơ hữu và thỉnh giảng), trong đó có nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia
trong nhiều lĩnh vực.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo
nhà trường đạt những kết quả mới, quan trọng, đó là: Trường được phê duyệt thực hiện tự
chủ toàn diện theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và
Đào tạo tại Quyết định số 152/QĐ-KĐCL ngày 30/3/2018; Nhà trường đã được đổi tên thành
Trường Đại học Mở Hà Nội tại Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 về việc ban hành
danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức nhiều
hoạt động để chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể,
cá nhân của nhà trường đã được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên,
Trung ương Hội sinh viên, Thành uỷ Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Thành hội Hà Nội, Đảng
uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và nhiều đơn vị ở Trung ương và địa phương.
Đặc biệt, năm 2018, nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những
nỗ lực, cống hiến sau 25 năm xây dựng và phát triển.
Với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ trường Đại học Mở Hà Nội
tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một sự kiện lớn có ý
nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng
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bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong trường
để tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của
Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung
ương khóa XI 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”; Quyết tâm xây dựng Trường Đại học Mở Hà Nội (Trường đại học công
lập) với mô hình quản trị đại học hiện đại, tự chủ toàn diện, chú trọng phát triển giáo dục mở
và đào tạo từ xa, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.
Với tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo
trước Đại hội những vấn đề sau:
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
1. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT
1.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015-2020, là kim
chỉ nam để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của nhà trường theo đúng chủ trương,
chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
1.1.1. Triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Đảng bộ Trường đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết,
tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của
Thành ủy, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên
và sinh viên toàn trường theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà
trường.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã tổ chức trực tiếp 10 Hội nghị học tập, quán triệt
và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, của Đảng ủy Khối và
thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế tới các cán bộ, đảng viên, viên chức, người
lao động điển hình là: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “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”; Tiếp tục thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hàng năm về “Xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng
Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”; Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW khóa XII của Đảng trong
toàn Đảng bộ. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã quán triệt và triển khai nghiêm
túc chương trình toàn khóa của Đảng uỷ Khối, đó là: Chương trình số 02-CTr/ĐUK ngày
25/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng
đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự
chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Chương trình số 03-CTr/ĐUK
2

ngày 05/5/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”;
Chương trình số 04-CTr/ĐUK ngày 06/5/2016 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng
Hà Nội”; Chương trình số 05-CTr/ĐUK ngày 27/12/2016 về “Phát huy sức mạnh của đội
ngũ trí thức các trường đại học, cao đẳng tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô”.
Đảng bộ Trường đã chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt các hình thức học tập, quán
triệt Chỉ thị, Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và các đơn vị như: Lồng
ghép vào các hội nghị của Đảng, các cuộc họp giao ban và các tổ chức đoàn thể; phát hành
tài liệu, phổ biến nội dung các văn kiện đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Do vậy, các
Chỉ thị, Nghị quyết được quán triệt sâu rộng tới các chi bộ, các đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng
viên và quần chúng toàn trường.
Việc học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và
hành động cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên; Củng cố nền tảng
tư tưởng của Đảng; Phòng ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng; Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh. Từ đó, nâng cao nhận thức, đoàn
kết, nhất trí tạo nên sức mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách, bảo đảm an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Đảng uỷ thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên kiên định
với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành
với chủ nghĩa Mác - Lênin và thấm nhuần các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp.
1.1.2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận
Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai các hoạt động tuyên
truyền thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng
đại của Đất nước, Thủ đô và Nhà trường; Đặc biệt tuyên truyền chuỗi các sự kiện nhân kỷ
niệm 25 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2018). Một số
công tác tuyên truyền điển hình như:
“Tuyên truyền mừng xuân và kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam” và
“Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử hàng năm” nhằm giáo dục lòng yêu
nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng Cách
mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường; góp phần
củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ
nghĩa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn
Đảng bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và sinh viên
vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI,
Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Nghị
quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội.

3

“Công tác tuyên truyền biển, đảo” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán
bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn trường về vai trò, vị trí chiến lược
của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành
động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ
quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, giúp cộng đồng người nước ngoài đang
cư trú tại Thủ đô và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính
sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định
của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố,
bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan đến Biển
Đông.
“Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội” để khẳng định sự đúng đắn của Đảng
trong lãnh đạo đường lối phát triển đất nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ
lực của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong việc hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội. Làm cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và sinh viên nhận
thức rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực; dự báo tác động đến nền kinh tế Việt
Nam trên các phương diện cơ hội, thách thức, khó khăn.
Lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, nắm bắt dư luận, định hướng tuyên truyền
đảm bảo trật tự, an ninh trong Nhà trường; Các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, các
tọa đàm chuyên môn và gặp mặt tri ân các thế hệ nhà giáo của Trường, các chương trình hội
diễn văn nghệ … được tổ chức có ý nghĩa; Đặc biệt là chương trình Lễ đón nhận Huân chương
Lao động hạng Nhì và Tổng kết 25 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội
được tổ chức với quy mô lớn, trang nghiêm và sáng tạo. Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống
công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ Trường tích
cực tham gia các hoạt động do Đảng uỷ Khối tổ chức như phong trào nghiên cứu khoa học,
biên soạn kỷ yếu, văn nghệ, thể dục thể thao và đạt giải Nhì toàn đoàn cùng nhiều giải cá
nhân trong Liên hoan Ca múa Nhạc của Khối. Đây là cơ hội để Trường Đại học Mở Hà Nội
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết với các trường trong Khối.
Triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 09/5/2017 về “Tăng cường,
đổi mới công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của
các thế lực thù địch, phản động”; Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền và định
hướng dư luận, nâng cao nhận thức và củng cố, tăng cường niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động
nghiêm túc, hiệu quả, sâu sát của “Tổ thăm dò dư luận xã hội” đã góp phần không nhỏ trong
việc nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên, đặc biệt là tư tưởng sinh viên trên mạng xã
hội. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường được giữ vững.
1.1.3. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm
chất đạo đức, lối sống
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống được chú trọng quán triệt, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Thực hiện,
chương trình số 03-CTr/ĐUK ngày 05/5/2016 của Đảng uỷ Khối về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên
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khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đơn vị và các tổ
chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong viên chức, người
lao động, học viên và sinh viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, không có hiện tượng cán bộ, giảng
viên và học viên, sinh viên nhà trường tham gia biểu tình và các hoạt động ảnh hưởng đến an
ninh trật tự xã hội mặc dù quy mô sinh viên khá đông trên phạm vi rộng.
Xây dựng nề nếp sinh hoạt Đảng của toàn Đảng bộ và của các chi bộ. Thường xuyên
chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn
Đảng, nghiêm túc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng
đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong,
gương mẫu. Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ làm thất bại
mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá Đảng. Thực hiện nghiêm túc
nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, hướng dẫn của Đảng các cấp về công tác cán
bộ, xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ và chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới.
Đảng uỷ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nội chính; Đẩy mạnh
đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế, quy
định cụ thể nhằm ngăn chặn hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong quá trình thực thi
nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Nhà trường và các tổ chức
trong Nhà trường; quy chế dân chủ, quy chế phối hợp và các quy định về sử dụng tài sản, tài
chính, tiếp công dân.
Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Nhà
trường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã cử 09 đảng viên là cán bộ chủ chốt tham gia
học Cao cấp lý luận chính trị, 86 cán bộ quản lý cấp phòng, bộ môn, cán bộ diện quy hoạch
tham gia học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trong đó có 78 đảng viên. Chú trọng
công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện nghiêm túc việc xác nhận bảo vệ chính trị nội
bộ cho cán bộ khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch theo Quy định 126-QĐ/TW về một số
vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
1.1.4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp,
nâng cao chất lượng công tác giáo dục, không ngừng thực hiện có hiệu quả việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và
hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ yêu cầu các cán bộ, đảng viên thường
xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về
chính trị, tư tưởng và đạo đức.
Từ năm 2016 đến nay, Đảng uỷ trường đã tổ chức 05 hội nghị chuyên đề để triển khai
chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” cho 872 lượt cán bộ chủ chốt và đảng viên nhằm xây dựng và
thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị trong
nhà trường và là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Đặc biệt, chuyên đề năm
2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân
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dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 về “Tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã để lại ấn tượng sâu sắc và có tác
động rất lớn đến đến nhận thức, tác phong của cán bộ, đảng viên trong Nhà trường. Thông
qua đó, mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện
và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.
Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã quan tâm chỉ đạo việc giảng dạy, học tập các môn học Lý
luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các hệ đào tạo với phương thức đa dạng; Chỉ đạo
Phòng chức năng, Khoa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động thực tế cho
cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên với nhiều hình thức phong phú: hội thảo, tọa đàm,
hội thi các nội dung về Lý luận chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tham quan các di tích
lịch sử.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trong nước và tình hình
chính trị khu vực, quốc tế diễn biến phức tạp, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các trường
Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Trường đã
làm tốt làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trong toàn trường làm
tốt công tác chính trị, tư tưởng.
1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường đã tăng cường chỉ đạo hoàn thành tốt
nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được các kết quả nổi bật sau đây:
1.2.1. Công tác đào tạo
Đảm bảo chất lượng và ổn định quy mô là mục tiêu đã được triển khai thành công
trong giai đoạn này. Thông qua việc chỉ đạo sát sao công tác xác định hình thức tuyển sinh,
chỉ tiêu tuyển sinh của các hệ đào tạo và công bố công khai Đề án tuyển sinh từng năm trên
cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên website của Trường đã đáp ứng
tốt các yêu cầu theo quy định, quy chế và năng lực thực tế. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa
các khoa với các đơn vị chức năng trong việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo và các
phương thức đào tạo của Trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới tuyển
sinh, tăng cường mối quan hệ với các đơn vị hiện đang liên kết đảm bảo mạng lưới tuyển
sinh luôn ổn định, xây dựng chính sách tuyển sinh linh hoạt phù hợp với từng hệ đào tạo, đặc
biệt là hệ từ xa, vừa làm vừa học để nâng cao hiệu quả tuyển sinh. Nhờ đó, công tác tuyển
sinh của Trường khá thuận lợi, hiệu quả. Bên cạnh đó, Trường đã thực hiện tốt trách nhiệm
của cơ sở đào tạo đại học trong việc phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia tại các tỉnh
Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái theo chủ trương và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đảng bộ quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo
hướng đa dạng, linh hoạt, vừa phù hợp với mục tiêu giáo dục vừa gắn với nhu cầu xã hội.
Nhà trường đã định kỳ rà soát, sửa đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với các quy định
hiện hành và đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, việc xây dựng các
6

chương trình đào tạo mới và dự án liên kết đào tạo quốc tế cũng như các chương trình bồi
dưỡng kiến thức và phổ cập kiến thức cho nhiều lĩnh vực khác nhau cũng được chú trọng,
phát triển. Một số ngành mới ở bậc đào tạo đại học đã được xây dựng và tổ chức tuyển sinh,
đào tạo (Công nghệ thực phẩm, Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa), bước đầu đạt kết quả khả quan. Hiện tại
Khoa Luật đang xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự và Luật
Tố tụng hình sự. Việc đa dạng hóa chương trình đào tạo giúp cho hoạt động đào tạo của Nhà
trường mềm dẻo, linh hoạt, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu xã hội. Đặc
biệt, trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid -19 vừa qua, nhà trường đã hoàn thành
kế hoạch và chương trình đào tạo thông qua hệ thống cổng nghệ trực tuyến.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn chỉ đạo sát sao công tác tổ chức đào tạo, khảo thí, xét
công nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp các loại hình đào tạo, các bậc học theo
đúng kế hoạch, quy chế, quy định. Trường đã tích cực xây dựng và hoàn thiện các quy định
về tổ chức, quản lý đào tạo các loại hình, các bậc học trong những năm vừa qua. Các chính
sách hỗ trợ, quyền lợi chính đáng của người học được đảm bảo và triển khai kịp thời. Tỷ lệ
sinh viên bỏ học giảm đáng kể, số lượng sinh viên tốt nghiệp có học lực khá, giỏi tăng lên;
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng được yêu cầu công việc, làm đúng ngành nghề
và có thu nhập ổn định, thu nhập khá tăng dần qua các năm.
1.2.2. Công tác nghiên cứu khoa học
Hoạt động khoa học được xác định là nền tảng quan trọng trong sự phát triển của Nhà
trường nên cần có những cơ chế khuyến khích, tạo động lực cho người làm khoa học. Nghiên
cứu khoa học không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của các chuyên ngành khoa
học và xã hội mà còn góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, vị thế của Trường ở
trong và ngoài nước. Nghiên cứu khoa học của Trường bao gồm các mảng hoạt động chính
là thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị hội thảo quốc gia, quốc tế
và xuất bản Tạp chí Khoa học. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo và quan tâm thông qua
cơ chế hỗ trợ hoạt động khoa học của giảng viên và sinh viên.
Cán bộ, giảng viên của nhà trường đã tham gia viết bài đăng trên các tạp chí khoa học
trong và ngoài nước; là chủ biên hoặc tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng, học liệu xuất
bản, học liệu điện tử cho nhà trường. Số lượng đề tài các cấp từ năm 2016 đến nay tăng đều
qua các năm, đặc biệt là các đề tài cấp Nhà nước, các nghiên cứu khoa học cấp Bộ tập trung
vào các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Quản lý giáo dục và Công nghệ Điện tử - Thông tin.
Nhà trường cũng đã thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học gắn với chuyên môn đang tổ
chức đào tạo. Đó là nền tảng để số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong danh mục
ISI, SCOPUS đã tăng lên, đặc biệt trong năm 2019.
1.2.3. Công tác hợp tác trong nước và quốc tế
Đảng ủy quan tâm chỉ đạo việc giữ vững và phát triển các mối quan hệ chặt chẽ, đúng
qui định với các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ chủ quản, các trường đại học, các doanh
nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và các đối tác hợp tác, liên kết với trường trên tất cả các lĩnh
vực hoạt động.
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Trong quan hệ quốc tế, Đảng ủy định hướng chỉ đạo việc giữ vững các mối quan hệ
truyền thống với Hiệp hội các trường Đại học Mở từ xa Châu Á (AAOU), Trung tâm giáo
dục mở và từ xa khu vực trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á
(SEAMEO SEAMOLEC). Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã trực tiếp chỉ đạo việc gia nhập Tổ
chức Đào tạo Từ xa Quốc tế (ICDE) để tăng cường vai trò vị thế của nhà trường đồng thời
học hỏi thêm kinh nghiệm quốc tế trong giáo dục mở và đào tạo từ xa.
Lĩnh vực hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc trong giai đoạn 2015 - 2020 với dấu ấn
của việc Nhà trường đăng cai tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế thành công, đó là: Hội
nghị thường niên của các trường đại học Mở Châu Á AAOU 2018 với chủ đề “Giáo dục mở
trong phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập”; Hội nghị Á - Âu về “Học tập suốt đời và
mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”; Diễn đàn SEAMEO CELLL về “Xây dựng
thành phố học tập”; Đăng cai tổ chức các phiên họp Nhóm nghiên cứu OU5 của 5 trường
Đại học Mở trong khu vực và thu được các kết quả nghiên cứu đáng ghi nhận. Bên cạnh đó,
Trường tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo và nghiên cứu
khoa học với các trường hoặc tổ chức đào tạo quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản, Israel, Canada, Úc, New Zealand, Nga,...).
Đảng bộ tăng cường chỉ đạo các hoạt động thể hiện vai trò của Trường đại học Mở
trong việc phục vụ cộng đồng, tuyên truyền, lan tỏa môi trường học tập linh hoạt mọi lúc,
mọi nơi cho mọi đối tượng. Mới đây, vào tháng 5/ 2020, Nhà trường đã phối hợp với Hiệp
hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam để tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo dục Mở
thuộc Hiệp hội và giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhằm góp phần triển khai hiệu quả giáo
dục mở và đào tạo từ xa ở Việt Nam; tạo dựng nền tảng, công cụ để xây dựng xã hội học tập
và học tập suốt đời.
1.2.4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và tài chính
* Công tác xây dựng cơ sở vật chất:
Khắc phục những hạn chế, khó khăn về cơ sở vật chất, giai đoạn 2015 - 2020 Đảng
ủy đã định hướng chỉ đạo tập trung cơ sở đào tạo của nhóm khoa về một địa điểm nhằm tăng
cường hiệu quả trong khai thác cơ sở vật chất, giảm những chi phí không cần thiết và đặc
biệt sinh viên được chia sẻ với nhau môi trường, điều kiện trong học tập và rèn luyện.
Hiện nay, khu giảng đường của các khoa cơ bản đều được đầu tư trang thiết bị cần
thiết phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Nhà trường trang bị kịp thời các phòng máy
tính, phòng lab, máy chiếu, máy in, hệ thống âm thanh, các trang thiết bị làm việc cho các
Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm khi có nhu cầu; đảm bảo môi trường xanh, sạch, phù hợp với
môi trường sư phạm cả ở trụ sở B101 Nguyễn Hiền và ở các khu giảng đường trên địa bàn
Hà Nội.
Dự án “Đầu tư hạ tầng và triển khai đào tạo theo phương thức E-Learning tại Đại
học Mở Hà Nội” bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của của tổ chức KOICA- Hàn Quốc
đã được khánh thành và đưa vào sử dụng hiệu quả trong suốt 3 năm vừa qua.
Dự án xây dựng và sử dụng cơ sở của Trường tại Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên
từng bước đạt được kết quả bước đầu. Trường đã được trao chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với diện tích 4,2 ha. Một phần cơ sở vật chất hiện có tại đây được nâng cấp sửa chữa
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khang trang, trở thành trung tâm GDTC&QPAN và Thư viện phục vụ cho công tác giáo dục
và đào tạo của Trường.
* Công tác tài chính:
Công tác tài chính của Nhà trường giữ được ổn định và tăng trưởng theo đúng kế
hoạch, cơ chế tài chính phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các hoạt động của
Nhà trường. Các hoạt động thu - chi được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch.
Công tác lập kế hoạch, dự toán dần đi vào nề nếp. Từng bước hoàn thiện quy trình
quản lý chặt chẽ, tạo sự liên thông trong các khâu quản lý đào tạo và tài chính để có thể kiểm
soát tốt nguồn thu. Trường đang thực hiện xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật và giá dịch
vụ đào tạo để tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo, đưa ra mức giá học phí phù hợp cho giai
đoạn tự chủ tiếp theo.
Trong giai đoạn 2015 - 2019 mức học phí tăng theo quy định và lộ trình trong Đề án
tự chủ đã được phê duyệt nên mặc dù qui mô sinh viên không tăng nhưng tổng thu từ các
khoản học phí, lệ phí của trường đều tăng bình quân trên 5% hàng năm. Các khoản chi phúc
lợi, thu nhập tăng thêm cho người lao động được cũng từng bước tăng lên.
1.3. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng
1.3.1. Đánh giá chung về tình hình Đảng bộ và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thực hiện Chương trình số 02-CTr/ĐUK ngày 25/4/2016 của Đảng uỷ Khối về “Nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh
về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Đảng bộ Trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch,
chương trình hành động hàng năm trên cơ sở tình tình thực tế của Đảng bộ nhà trường để
đảm bảo thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; chỉ đạo sát sao, kịp thời
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Đảng bộ đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong
sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ
đảng viên. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện có nề nếp và
nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Triển khai nghiêm túc và kịp
thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Hoàn thiện và triển khai thực hiện các chương trình
hành động của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch
kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hàng năm.
Đảng bộ đã chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai
trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo
điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là
đối với các đảng viên là cán bộ trẻ. Đảng bộ cũng đặc biệt chú trọng và tạo điều kiện để các
đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị. Việc kiểm
điểm, đánh giá và phân loại đảng viên, tổ chức đảng được triển khai nghiêm túc đúng quy
định và đảm bảo chất lượng; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo và công tác thu nộp
Đảng phí với tổ chức Đảng cấp trên.
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Đảng bộ Trường chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của Đảng bộ Khối, từ
đó, vị thế và uy tín của Đảng bộ nhà trường được khẳng định dần trong Khối các trường Đại
học, Cao đẳng Hà Nội. Lần đầu tiên, Đảng bộ Trường có 01 đồng chí (là Bí thư Đảng uỷ)
tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường đã
được Thành ủy tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng
Đảng” năm 2018, 2019. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khen thưởng:
“Có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm
30 năm Ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà
Nội” năm 2017; “Có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát” năm 2015, 2016, 2017,
2018, 2019; “Đã hoàn thành tốt công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” năm
2017; “Đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, 2018; “Có
thành tích trong công tác văn phòng cấp ủy” năm 2019. Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020,
đảng bộ có 01 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 05 đảng viên được
trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ trường liên tục được
Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội công nhận là “Đảng bộ trong sạch,
vững mạnh” và “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.
1.3.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trên các lĩnh vực
* Công tác tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18,19 của Trung ương (khoá
XII)
Sau Đại hội Đảng bộ Trường khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ đã lãnh đạo
thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, từng bước ổn định tổ chức bộ máy
và kiện toàn nhân sự chủ chốt thuộc Trường.
Trường đã thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2010-2015 theo quy định với 19 thành
viên. Sau khi chuyển giao nhiệm kỳ Viện trưởng khóa mới 2016-2021, Đảng ủy đã chỉ đạo
tiếp tục kiện toàn Hội đồng trường và đã bầu ra được Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội đồng trường đã ban hành quy chế hoạt động, giám sát đối với hoạt động của bộ máy lãnh
đạo trường về mọi mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng trường đã phát huy hiệu
quả, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, còn gặp
một số khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động của Hội đồng trường,
Đảng ủy đã chỉ đạo sát sao để vượt qua những khó khăn này từng bước khẳng định tính thực
quyền trong công tác quản trị của Hội đồng trường.
Trước tình hình rất nhiều trường đại học bị vướng mắc trong việc thực hiện công tác
phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu, tập thể Lãnh đạo Trường đã xây
dựng mô hình “Nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường”. Từ đó, công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và công tác giám sát của Hội đồng trường được liên thông, hỗ
trợ lẫn nhau. Với mô hình nhất thể hóa này, Hội đồng trường Trường Đại học Mở Hà Nội là
Hội đồng trường thực quyền, phát huy cao nhất trí tuệ của các thành viên trong hội đồng, hạn
chế tính hình thức của Hội đồng trường vẫn còn tồn tại ở một số cơ sở giáo dục nhưng chưa
có hướng giải quyết.
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Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện chuyển giao nhiệm kỳ Viện trưởng 2010-2015 và Lễ ra
mắt Viện trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 trong không khí phấn khởi, đoàn kết của toàn Đảng
bộ; Tháng 7/2016, Trường đã hoàn thành công tác tổ chức bộ máy lãnh đạo Nhà trường với
việc bổ nhiệm lại 01 Phó Viện trưởng và bổ nhiệm mới 02 Phó Viện trưởng.
Giai đoạn 2014-06/2017, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tự đảm bảo toàn
bộ chi hoạt động thường xuyên theo Quyết định 2605/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2014. Thực
hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động
đối với của trường đại học công lập giai đoạn 2014-2017, năm 2017, Đảng ủy đã chỉ đạo
Trường xây dựng đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường trình các cơ quan có
thẩm quyền thẩm định. Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
941/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở
Hà Nội, với mục tiêu tổng quát: Trường Đại học Mở Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học
đa ngành, đa lĩnh vực, đa phương thức đào tạo theo hướng giáo dục mở phù hợp với các
chuẩn mực khu vực và quốc tế; hướng đến là đại học trực tuyến hàng đầu với công nghệ đào
tạo hiện đại hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối
tượng chính sách, đối tượng hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập và nghiên cứu tại Trường.
Thực hiện Nghị quyết 18,19 của Trung ương (khoá XII), Chính phủ đã ban hành Quyết định
960/QĐ-TTg ngày 06/8/2018, theo đó Viện Đại học Mở Hà Nội đã được đổi tên thành Trường
Đại học Mở Hà Nội phù hợp với Luật Giáo dục đại học và định hướng quy hoạch mạng lưới
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.
Tổ chức các đơn vị tiếp tục được kiện toàn phù hợp với tình hình mới về tự chủ đại
học. Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các đơn vị thuộc trường, xác định rõ ba khối đơn
vị gồm khối Phòng, khối Khoa và khối Trung tâm. Ổn định tổ chức khối các Phòng, đổi tên,
rà soát và ban hành lại chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu mới; Kiện toàn lại khối
Trung tâm, giải thể 04 Trung tâm, thành lập mới 04 Trung tâm và 01 ban trong nhiệm kỳ vừa
qua để phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường; Chuyển đổi phương thức tổ chức
đào tạo sau đại học theo hướng chuyển công tác đào tạo chuyên môn về các khoa chuyên
ngành để sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên trình độ cao nhằm phát triển ngành và giải thể
Khoa Đào tạo Sau đại học (năm 2020).
Công tác ban hành các văn bản quản trị được Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo việc rà soát,
bổ sung ban hành nhiều văn bản phục vụ công tác điều hành của Nhà trường. Trong giai đoạn
tự chủ, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mở
Hà Nội trình Hội đồng trường phê duyệt. Các quy chế, quy định tiếp tục được rà soát, bổ
sung và xây dựng mới phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường. Năm 2018, Trường
đã được trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Công tác tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ
Đảng ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng, đầy đủ quy trình
trong công tác lựa chọn, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ
cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý hiện có trong Trường, bằng cách tạo mọi điều kiện để đội
ngũ cán bộ, giáo viên của trường được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
đồng thời tiếp nhận thêm những cán bộ có trình độ cao để bổ sung vào đội ngũ giảng viên
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của trường; thực hiện đổi mới về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, thích ứng kịp thời những
biến động và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Thực hiện công văn số 134-CV/BCSĐ ngày 01/9/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung danh sách lãnh đạo, quản lý
theo đúng yêu cầu. Công tác quy hoạch nhân sự được thực hiện ở hai cấp đối với lãnh đạo
cấp Trường và lãnh đạo cấp đơn vị đảm bảo chủ động được đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiệm
kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với lãnh đạo các bộ môn thuộc khoa, Đảng ủy
cũng đã chỉ đạo tiến hành rà soát chuẩn bị cho công tác quy hoạch đội ngũ quản lý cấp Bộ
môn.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm đối với các lãnh đạo cấp đơn vị
được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Đội ngũ 87 cán bộ
quản lý hiện nay của Trường là những cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn
tốt, có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Giai đoạn 2015-2020 đã
thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm cho 06 lãnh đạo cấp trường, 62 lãnh
đạo cấp đơn vị và 35 lãnh đạo cấp bộ môn.
Công tác bổ nhiệm Phó Giáo sư, thăng hạng, bổ nhiệm ngạch viên chức được đẩy
mạnh, năm 2015 mới có 06 giảng viên chính, 08 chuyên viên chính, giai đoạn 2015-2020 bổ
nhiệm 11 Phó Giáo sư, có 37 viên chức được bổ nhiệm ngạch trong đó có 11 GVCC, 20 GVC
và 06 CVC.
Công tác tuyển dụng nhân sự được đổi mới, ưu tiên việc tuyển dụng giảng viên, đặc
biệt là lao động có trình độ cao; minh bạch, công khai thông tin tuyển dụng trên trang thông
tin điện tử của Trường và tăng cường tự chủ đối với các đơn vị. Giai đoạn 2016-2020 Trường
đã tiếp nhận 07 viên chức (02 PGS, 01 TS, 04 Ths, trong đó có 06 giảng viên), xét tuyển 11
viên chức giảng dạy (02 TS, 04 NCS, 05 ThS). Số lượng cán bộ công chức, viên chức và ký
Hợp đồng lao động theo ngạch bậc tăng về số lượng và tăng về chất lượng:
- Năm 2015 số giảng viên là 230/368 cán bộ, chiếm tỷ lệ 62,5%, Trong đó có 05 PGS,
33 TS, 14 NCS, 180 ThS; 06 GVC, 08 CVC;
- Hiện nay số giảng viên là 253/408 cán bộ, chiếm tỷ lệ 62%, Trong đó có 12 PGS, 43
TS, 39 NCS, 287 ThS; 11 GVCC, 22 GVC, 12 CVC;
- Thực hiện cơ chế tự chủ hiện, Nhà trường đã ký hợp đồng thường xuyên với đội ngũ
giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao tham gia vào công tác đào tạo, nghiên cứu trong
điều kiện biên chế viên chức hạn chế (300 người từ 2011), bao gồm 154 giảng viên (trong đó
có 05GS, 40 PGS, 59 TS, 42 ThS).
* Công tác nghiệp vụ đảng viên, công tác phát triển đảng
Đảng bộ trường hiện có 24 chi bộ trực thuộc, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ
thực hiện theo hướng là lãnh đạo các đơn vị vì vậy thuận lợi trong công tác điều hành chuyên
môn cũng như phát triển đảng viên. Thông qua cấp ủy các đơn vị, Đảng ủy có thể triển khai
công tác chỉ đạo đến từng đơn vị.
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Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng
trong đội ngũ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên, điều đó đã động viên, khích
lệ tinh thần của các quần chúng tích cực phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức,
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, để sớm trưởng thành được đứng trong hàng ngũ của
Đảng. Năm 2016, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã được Đảng uỷ Khối các trường
ĐH, CĐ Hà Nội uỷ quyền kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Đây là
dấu mốc, đánh dấu sự ghi nhận của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đối
với sự phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội.
Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Trường phối hợp với Đảng ủy Khối các trường Đại
học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức được 07 lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đối tượng
kết nạp Đảng với sự tham gia 816 quần chúng, đoàn viên ưu tú và cử 102 đảng viên mới tham
gia lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới. Đảng bộ đã kết nạp 118 đảng
viên mới (trong đó có 58 đảng viên mới là sinh viên, chiếm tỷ lệ gần 50% số đảng viên mới
kết nạp).
* Công tác đào tạo, bồi dưỡng
Công tác đào tạo cán bộ được coi trọng đặc biệt là phát triển đội ngũ giảng viên. Giai
đoạn 2015-2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đạt được nhiều kết quả:
- Lý luận chính trị: 14 đồng chí trình độ cao cấp, 81 đồng chí trình độ trung cấp; Tổ
chức cho 1575 lượt cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết TW, nghe tình hình thời
sự trong nước, quốc tế, 872 lượt học tập chuyên đề tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí
Minh;
- Quản lý nhà nước cho 10 chuyên viên chính, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 44 viên
chức; Quốc phòng an ninh: 05 ĐT2, 82 ĐT3, 125 ĐT4;
- Chuyên môn: cử đi đào tạo 56 NCS, 17 ThS, gần 100 cán bộ tham gia học VB2 (chủ
yếu Tiếng Anh và Tiếng TQ);
- Chức danh nghề nghiệp: 11 GVCC, 70 GVC; Tin học theo chuẩn kỹ năng cho gần
100 cán bộ; Kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm cho 709 lượt cán bộ.
- Ngoài ra, hàng năm Nhà trường còn thường xuyên cử viên chức, người lao động
tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn, tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế nhằm cập
nhật và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.
1.4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
1.4.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm
tra, giám sát
Thực hiện Chương trình số 04-CTr/ĐUK ngày 06/5/2016 của Đảng uỷ Khối về “Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng bộ
Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”, Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ đạo Ủy
ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xây dựng chương trình công tác toàn khóa. Hàng năm, UBKT
Đảng ủy đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng
ủy và UBKT Đảng ủy theo đúng quy định.
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1.4.2. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ
Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã triển khai 05 cuộc kiểm tra tại 20 chi bộ trực thuộc. Nội
dung kiểm tra: việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy; công tác lãnh đạo của
chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; mối quan hệ
giữa chi bộ với chính quyền; việc thu, nộp đảng phí; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
Công tác kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm, giữ gìn đoàn kết trong Đảng.
Các chi bộ thuộc Đảng bộ đều thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định.
Công tác giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nguyên tắc
tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chấp hành chủ
trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 19 điều quy định đảng viên
không được làm. Trong nhiệm kỳ, UBKT Đảng uỷ đã tổ chức giám sát thường xuyên 100%
đảng viên và chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã phân công cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên
giám sát thường xuyên các chi bộ và đảng viên thuộc chi bộ, UBKT đảng ủy đã phân công
cho các thành viên của UBKT giám sát các chi bộ và đảng viên thuộc các chi bộ theo các
khối. Đảng ủy thực hiện giám sát chuyên đề tại 16 chi bộ. Kết quả sau giám sát: các chi bộ
triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đảng các cấp, các chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo đơn
vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các đảng viên thực hiện đúng và thực hiện tốt
nhiệm vụ của đảng viên.
1.4.3. Công tác thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại
Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát nên trong
nhiệm kỳ qua, công tác này đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, toàn Đảng bộ không có
đơn khiếu nại kỷ luật đảng. Đảng ủy Trường và UBKT Đảng ủy đã được nhận giấy khen của
Đảng bộ Khối do có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên và tham gia
tổ xác minh, giải quyết dứt điểm 01 đơn tố cáo theo quy định.
1.5. Lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị và công tác khác của trường
1.5.1. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính
Công tác cải cách hành chính luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện ở các
chi bộ, đơn vị trong Trường. Nhà trường đã tiến hành nhiều hình thức đổi mới và ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính. Quản lý khối lượng công
việc đối với khối cán bộ hành chính, bảo đảm làm việc hiệu quả thông qua hệ thống E-Office.
Nhà trường tổ chức quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, chủ yếu là các thủ tục
liên quan đến học viên, sinh viên minh bạch, thuận lợi; các quy trình giải quyết thủ tục hành
chính được công khai đã giải tỏa những bức xúc, thắc mắc trong sinh viên khi đi làm các thủ
tục với các đơn vị chức năng.
Đảng bộ Trường trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo giảm bớt thời gian xử lý thủ tục;
nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các thủ tục liên quan đến vấn đề tài chính nhằm
phục vụ tốt người học và các bên liên quan thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện
đại.
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1.5.2. Thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở
Thực hiện các chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây
dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban.
Trong những năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở: Thực hiện
công khai các hoạt động của Trường theo quy định; Hàng năm tổ chức hội nghị công chức,
viên chức người lao động, tạo điều kiện để người lao động được đóng góp ý kiến cho mọi
hoạt động của Trường; Sau khi được giao nhiệm vụ tự chủ, Nhà trường đã xây dựng hệ thống
văn bản quản lý nội bộ trong giai đoạn tự chủ, các văn bản trước khi ban hành được gửi đến
các đơn vị để lấy ý kiến của toàn thể viên chức, người lao động trong Trường; Nhà trường có
bộ phận tiếp công dân, có Nội quy tiếp công dân công khai trên website của Trường; Nhà
trường đã ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy định giám sát của viên chức, người lao động
và người học đối với mọi hoạt động của Trường.
Hàng năm, Đảng ủy đã triển khai xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo, các chi
bộ và đảng viên tâm huyết có thành tích cao trong công tác dân vận đã đăng ký mô hình điển
hình để báo trước Đảng bộ Trường và Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
1.5.3. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020),
Ban chấp hành Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ, đoàn kết nội bộ, tập hợp viên
chức, người lao động và người học phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng ủy chỉ
đạo sát sao xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện làm chỗ dựa vững chắc, tin
cậy cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền.
Công đoàn Trường đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng kế hoạch công
tác, thực hiện báo cáo kết quả hoạt động theo quý, theo năm và năm học với Đảng ủy. Công
đoàn Trường đã xây dựng hệ thống quy chế, quy định là hành lang pháp lý cho hoạt động
của Công đoàn. Mọi hoạt động quan trọng của Trường đều có đại diện công đoàn tham gia.
Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ và chỉ đạo Ban Thanh tra
Nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Đảng ủy - Ban Giám hiệu luôn quan tâm tạo
mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn thực hiện các chức năng của mình đặc biệt là chức
năng bảo vệ, đại diện và chăm lo cho quyền lợi chính đáng của người lao động. Người lao
động của Trường yên tâm công tác, tâm huyết với ngành nghề, chủ động thực hiện và hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao góp phần xây dựng Nhà
trường ổn định và phát triển.
Hàng năm, Chính quyền và Công đoàn Trường đã phát động viên chức, người lao
động tham gia ủng hộ: quỹ biển đảo; quỹ phòng chống thiên tai Thành phố Hà Nội; ủng hộ
kinh phí xây mái ấm Công đoàn; ủng hộ chương trình Tết sum vầy; Hỗ trợ xây dựng công
trình nước sạch tại Trường THPT Mèo Vạc…. Chỉ riêng 03 năm 2017; 2018 và 2019 số tiền
ủng hộ là: 601.519.607 đồng. Chương trình “Hiến máu nhân đạo” với tên gọi “Hoài bão đỏ”
thực hiện từ năm 2017 đã thể hiện sức trẻ, sự nhiệt huyết chung sức vì cộng đồng của cán bộ,
giảng viên, sinh viên Nhà trường, 03 năm 2017, 2018 và 2019 đã hiến được 1665 đơn vị máu.
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã phát huy tốt vai
trò, nhiệm vụ của mình và được các cấp ghi nhận. Liên tục các năm 2015, 2016, 2017, 2018
và 2019 Công đoàn Trường được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh và được tặng
Bằng khen, năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt
Nam.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện vai trò là cánh tay phải, là
đội hậu bị của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, trong công tác quản
lý giáo dục đoàn viên, sinh viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM đã tổ chức tốt các phong
trào, như: “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Công tác tình nguyện, công tác hiến máu nhân
đạo, công tác từ thiện…
Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã có những đóng góp tích cực trong việc
tạo sân chơi cho học viên, sinh viên, tạo môi trường giáo dục lành mạnh giúp người học học
tập và rèn luyện đạt kết quả cao. Hội Sinh viên đã tổ chức hoạt động xã hội, hoạt động tình
nguyện và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Năm 2015, 2016, 2017 và 2019 Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường được nhận Bằng khen; 2015 được nhận Cờ thi đua của
Trung ương Đoàn. Từ năm 2015 đến năm 2019 đều được Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen
và Cờ thi đua. Năm 2016, Hội Sinh viên của Trường được nhận Bằng khen của Trung ương
Hội sinh viên Việt Nam; Hội sinh viên thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vào các năm 2015;
2017; 2018; 2019 (Phụ lục đính kèm).
Hoạt động của Câu lạc bộ Cựu quân nhân, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu sinh viên
được quan tâm, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Nhà trường.
1.5.4. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, giảng đường
Đảng ủy đã chỉ đạo, tuyên truyền cho toàn thể viên chức, người lao động và học viên,
sinh viên trong Trường thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời thực
hiện “Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính
phủ, “Quy định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử, coi
đây là việc làm thường xuyên, cần thiết, góp phần xây dựng văn hoá Nhà trường. Qua đó,
hình thành phong cách ứng xử chuẩn mực của viên chức, người lao động và học viên, sinh
viên trong các hoạt động của nhà trường, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên
chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và
đội ngũ học viên, sinh viên vừa hồng, vừa chuyên.
Nhà trường đã quy định đeo thẻ cán bộ viên chức, thẻ sinh viên trong khuôn viên
trường, đồng thời quy định lễ phục, đồng phục nhằm nhận diện thương hiệu Trường, thương
hiệu các đơn vị.
1.5.5. Công tác thi đua, khen thưởng
Công tác thi đua, khen thưởng là một nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng.
Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai một cách chủ động, thiết thực công tác
này. Hàng năm, Đảng ủy Trường đều có Nghị quyết, trong đó có nội dung về công tác thi
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đua, khen thưởng, chỉ đạo Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Trường xây dựng kế hoạch thi
đua, kịp thời phổ biến quán triệt đến các đơn vị thuộc Trường và từng cán bộ, đảng viên để
thực hiện.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã được nhận Bằng
khen của Thành ủy Hà Nội các năm 2016, 2018, 2019. Từ năm 2015 đến năm 2019 Đảng bộ
Trường luôn được Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đánh giá là “Tổ chức
cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”; năm 2016, 2019 được Đảng uỷ Khối tặng Giấy khen “Tổ
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.
Nhà trường cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu “Tập thể lao
động xuất sắc” năm 2015, 2016, 2017, 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo các năm 2015, 2016; 2018; 2019; “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” năm 2017,
“Cờ thi đua Chính phủ” năm 2018 và đặc biệt, năm 2018 đã được Chủ tịch nước trao tặng
“Huân chương Lao động” hạng Nhì cho những nỗ lực liên tục của Nhà trường.
2. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
2.1. Một số hạn chế
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số chi bộ còn lúng túng, bị động và chưa khoa học,
chưa theo kịp diễn biến tình hình mới. Sinh hoạt Đảng tại một số chi bộ chưa đi vào chiều
sâu, còn mang tính đối phó, ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ
chưa cao.
Các buổi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị các đảng viên
tham gia chưa thật đầy đủ. Một số đảng viên chưa thể hiện được vai trò tiên phong, đi đầu
trong các hoạt động của đơn vị và của Nhà trường.
Công tác phát triển Đảng chưa tương xứng với số lượng nguồn đã bồi dưỡng và tổng
số nguồn đang có, đặc biệt đối với sinh viên.
2.2. Nguyên nhân
Hạn chế trên do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, cụ thể là:
- Một số chi bộ chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, đơn vị; một số bộ phận chưa sáng tạo khi triển khai
nhiệm vụ mới.
- Trong sinh hoạt chi bộ, một số chi bộ chưa có kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo hoạt động của chính quyền, nhiều khi còn lẫn giữa vai trò chỉ đạo, lãnh đạo với vai trò
điều hành, triển khai trực tiếp các hoạt động của đơn vị.
- Công tác truyền thông trong những buổi lễ kết nạp chưa thực sự tốt. Ở mỗi buổi lễ
kết nạp, còn quá ít quần chúng tham gia, chính vì vậy chưa lan tỏa được ý thức phấn đấu của
quần chúng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
- Đảng uỷ đôi lúc chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, trong đó có công tác phát triển Đảng; việc gắn kết
chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo với kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ còn đôi
khi chưa thường xuyên.
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3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
3.1. Đánh giá chung
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, triệt để
các hoạt động của Nhà trường, vượt qua nhiều thách thức trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi
đan xen và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập. Nhà trường đoàn kết, ổn định, phát
triển bền vững, tạo được niềm tin với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các Trường
Đại học, Cao đẳng Hà Nội, với người học, các đơn vị hợp tác và xã hội.
Các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020
đã cơ bản hoàn thành, trong đó đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng và
vượt nhiều lần chỉ tiêu đặt ra. Đồng thời thương hiệu của Nhà trường được khẳng định và có
vị thế tăng dần trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong việc phục vụ cộng đồng,
xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào
thực chất. Tình hình chính trị tư tưởng ổn định, cán bộ, viên chức, người lao động và học
viên, sinh viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhận thức về công tác quy hoạch cán bộ
ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đúng người, đúng việc,
phát huy tác dụng trong công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng
đã đảm bảo yếu tố phòng ngừa, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.
Để đạt được những thành tựu trên đây, trước hết là sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần
năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội luôn nhận được
sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà
Nội và của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sự giúp đỡ của các cấp, các ngành,
các địa phương và sự quan tâm hợp tác của các đối tác trong nước và quốc tế. Những kết quả
nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Trường phấn đấu hoàn thành các mục
tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
3.2. Bài học kinh nghiệm
Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ
2015-2020, có thể rút ra một số bài học chủ yếu sau:
Một là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch trong
Nhà trường, đặc biệt nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, luôn tích
cực đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành của Đảng uỷ và cấp ủy chi bộ phù hợp với tình
hình thực tế, đảm bảo tính nguyên tắc của Đảng.
Hai là: Nghiêm túc, chủ động, sáng tạo trong việc quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị
quyết của Đảng các cấp; Cụ thể hoá các chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao
đẳng Hà Nội và của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành các chương trình, kế
hoạch công tác của Đảng bộ phù hợp sự phát triển của Nhà trường với sự tham gia nhiệt tình
và trách nhiệm cao của đông đảo viên chức, người lao động, học viên và sinh viên, trong đó
nòng cốt là toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
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Ba là: Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, trong toàn thể cán
bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường, tạo nên sức mạnh tập thể, nâng cao
vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng bộ, Chi bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động của
Nhà trường, của đơn vị; Thực hiện tốt nguyên tắc minh bạch, tập trung dân chủ, đây là khâu
mấu chốt tạo được sự đoàn kết, ổn định và phát triển Nhà trường.
Bốn là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị là
nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhà trường. Làm tốt công tác
chính trị tư tưởng để tập thể sư phạm nhà trường luôn có nhận thức đầy đủ về sứ mạng và vị
thế của Trường Đại học Mở Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.
Năm là: Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ Đảng, cán
bộ quản lý của Trường về trình độ chính trị; Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên
môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên,
nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, các đơn vị trong Trường.

PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020-2025
Toàn cầu hóa kinh tế cùng với nền kinh tế tri thức trong bối cảnh cuộc Cách mạng
Công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh chóng và tác động sâu rộng, tạo ra các cơ
hội mới, thách thức mới đối với các lĩnh vực trên phạm vi toàn thế giới.
Ở Việt Nam, sau gần 35 năm đổi mới, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều
và ngày càng được khẳng định khi nước ta tham gia vào hầu hết các chế định, cấu trúc, thể
chế kinh tế, văn hoá, giáo dục của khu vực và thế giới. Đồng thời, Việt Nam đã tích lũy thêm
kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Công cuộc xây dựng
chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đảm
bảo ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước. Năm năm tới là giai đoạn đất nước
triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, đưa
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời tiếp tục hội
nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cùng với đó, quá trình toàn cầu hoá trong giáo dục đại học đang diễn ra mạnh mẽ, con
người và tri thức là những nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Các trường đại
học hiện nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền thống là đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiên tiến, mà còn chú trọng đến việc
trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, công nhận bằng cấp đào tạo, chuyển đổi tín
chỉ giữa các hệ thống giáo dục; gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng; triển khai
và công bố các kết quả nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học; đặc biệt, các nhà trường
cần đẩy nhanh và mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ mới, hiện đại phục vụ cho đào tạo và
quản lý đào tạo nhằm tạo cơ hội cho tất cả mọi người bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, tạo
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sự liên thông, hợp tác cùng phát triển giữa các trường đại học ở trong nước, trong khu vực
và thế giới.
Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn các cơ sở giáo dục đại học thực hiện cơ chế tự chủ
toàn diện và các điểm mới quy định về tổ chức, quản lý theo Luật giáo dục đại học số
34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc Hội và Nghị định số 99/ 2019/ NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính Phủ. Điều này, đòi hỏi các trường đại học phải tăng cường tính chủ
động, sáng tạo và trách nhiệm giải trình với xã hội về các hoạt động của nhà trường.
Trước những vận hội cũng như khó khăn, thách thức đó đòi hỏi toàn Đảng bộ Trường
Đại học Mở Hà Nội đoàn kết, nhất trí, phát huy các bài học thành công trong nhiệm kỳ vừa
qua để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025
với các chương trình hành động cụ thể để phát triển Nhà trường; đồng thời nghiêm túc thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Thành phố Hà
Nội và Nghị quyết lần thứ III của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
- Thực hiện toàn diện và thực chất nền giáo dục mở theo tinh thần của Nghị quyết 29
- NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội học
tập và học tập suốt đời.
- Hoàn thiện mô hình quản trị Trường Đại học Mở Hà Nội công lập theo hướng tự chủ
toàn diện với các bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển quy mô phù
hợp đối với đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
- Tiên phong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển đào tạo, đặc biệt là đào
tạo từ xa, hướng đến mô hình đại học trực tuyến, nâng dần vị thế của Trường Đại học Mở Hà
Nội ngang tầm với các trường Đại học Mở hàng đầu trong khu vực, góp phần đưa hệ thống
giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế.
- Kế thừa và phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa phương thức, đa cấp độ theo
định hướng ứng dụng để đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. MỤC TIÊU
2.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn
đến năm 2035 là lãnh đạo Trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đại chúng và theo định
hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng vì một xã hội học tập và học tập suốt đời;
Quản trị nhà trường minh bạch, linh hoạt, hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển quy
mô trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và tăng cường trách nhiệm giải
trình với xã hội; Xây dựng lộ trình cụ thể, cùng với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện
đại để từng bước phát triển Nhà trường có vị thế hàng đầu trong nước về giáo dục mở, đào
tạo từ xa, đặc biệt là đào tạo trực tuyến và có uy tín trong hệ thống các trường đại học mở
của khu vực và Châu Á.
Khẩu hiệu của Đại hội: “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.
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2.2. Mục tiêu cụ thể
1/ Giữ vững và duy trì quy mô chính quy phù hợp, phát triển mạnh quy mô các loại
hình đào tạo không chính quy, bồi dưỡng ngắn hạn và chú trọng phát triển đào tạo từ xa, đào
tạo trực tuyến trên cơ sở đa dạng hoá các chương trình đào tạo, điều chỉnh và phát triển các
ngành nghề đào tạo, đa dạng hoá các quan hệ phối hợp trong và ngoài trường nhằm đáp ứng
nhu cầu học tập đa dạng của xã hội.
2/ Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị thực tiễn của các hoạt động
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tăng cường các công bố nghiên cứu chuyên
sâu phục vụ đào tạo chuyên môn và phát triển giáo dục mở; Tăng dần tỷ trọng nguồn thu từ
khoa học công nghệ; Tăng dần số lượng cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và
sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
3/ Chú trọng phát triển phong trào đổi mới sáng tạo trong cán bộ, giảng viên, học viên
và sinh viên, phát triển các đơn vị dịch vụ phục vụ cán bộ và người học; khuyến khích, hỗ
trợ để hình thành các đơn vị trực thuộc Trường.
4/ Phát triển đội ngũ cán bộ theo chiều sâu, đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về
chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đặc biệt có chính sách ưu tiên phát triển,
sử dụng nguồn cán bộ, giảng viên chất lượng cao trong và ngoài Nhà trường.
5/ Chủ động, tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính nhằm
phát huy cơ chế hoạt động tự chủ của Nhà trường; từng bước xây dựng cơ sở mới tại Long
Hưng, Văn Giang, Hưng Yên theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, theo hướng đồng
bộ, hiện đại và khai thác hiệu quả nguồn cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường.
6/ Tiên phong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong quản trị, quản lý và tổ
chức đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Tăng cường chất lượng các dịch vụ phục
vụ đào tạo, lấy sự hài lòng của người học và các bên liên quan làm thước đo kết quả sự lãnh
đạo, chỉ đạo và thực thi công việc.
7/ Tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị trong Nhà trường với các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp khác trong và ngoài nước theo một cách thực chất và vì lợi ích
các bên; Liên kết với hệ thống doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp cho sinh
viên; Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng.
8/ Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nhà trường, các quy
trình xử lý công việc chuyên môn, quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Trường
theo hướng minh bạch, hiệu quả; Phát huy dân chủ, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội,
hoạt động giám sát, phản biện của cán bộ, người học và các bên liên quan, đồng thời tăng
cường trách nhiệm giải trình với xã hội vì sự phát triển bền vững của Nhà trường.
9/ Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết,
ý chí tự cường và truyền thống của Trường Đại học Mở Hà Nội; Thực hiện tốt Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả suy thoái tư tưởng chính trị,
đạo đức, tự diễn biến, có biểu hiện tham nhũng, tư lợi hoặc lợi ích nhóm.
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10/ Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động;
Khơi dậy khát vọng, niềm tự hào của viên chức, người lao động và học viên, sinh viên đối
với Nhà trường; Xây dựng môi trường sư phạm giàu tính nhân văn.
3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025
Căn cứ mục tiêu, phương hướng của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025,
toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
3.1. Về công tác xây dựng Đảng
- Đảng bộ Trường đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên hàng năm. Trong
đó, phấn đấu có năm đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và là “Tổ chức cơ sở
Đảng trong sách, vững mạnh tiêu biểu”.
- Tỷ lệ chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm trên 90%. Trong
đó có 20% chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
- Tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm: trên 90%. Trong đó có 20%
đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
- Số lượng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng trong 5 năm (2020-2025): 08 lớp trở lên
cho 850 lượt quần chúng trở lên.
- Số đảng viên kết nạp trong 5 năm (2020-2025): 150 đảng viên trở lên (trong đó có
trên 60% là sinh viên).
- Phấn đấu 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu
gương theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII.
3.2. Về xây dựng đội ngũ
- Số giảng viên đạt trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên: 20% trở lên.
- Số giảng viên đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trên tổng số giảng viên: 5% trở
lên.
- Số viên chức được bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công
tác đảm nhiệm, chú trọng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ: 90% trở lên.
- Số cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao cấp lý luận chính trị: 15% trở lên.
- Trên 70% giảng viên sử dụng ít nhất một ngoại ngữ trong công tác chuyên môn và
100% giảng viên sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
3.3. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
3.3.1. Công tác đào tạo
- Ổn định quy mô đào tạo chính quy ở mức phù hợp (đạt khoảng 14.000 sinh viên, học
viên/năm); Phát triển quy mô đào tạo không chính quy và bồi dưỡng ngắn hạn (đạt khoảng
20.000 sinh viên, học viên/năm).
- Tiếp tục mở các ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm đào tạo từ xa trong cả nước, hướng đến đào tạo
trực tuyến quốc tế.
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- Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 90% trở lên.
- Xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp trong toàn trường; Tỷ lệ sinh viên tham
gia các hoạt động tại cơ sở thực tế trong quá trình học tập tăng dần hàng năm.
- Khuyến khích hình thành các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên.
3.3.2. Công tác nghiên cứu khoa học
- Số lượng đề tài nghiên cứu các cấp (cấp Nhà nước, cấp bộ và tương đương; cấp
trường) tăng trưởng hàng năm.
- Số công bố khoa học trong nước: tăng trưởng 5% trở lên hàng năm.
- Số công bố quốc tế trên các tạp chí ISI, SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, Scopus,...: tăng
trưởng 5% trở lên hàng năm.
- Sản phẩm khoa học công nghệ được chuyển giao ứng dụng: tăng 5% trở lên.
- Nâng cao uy tín Tạp chí Khoa học của Trường trong cộng đồng khoa học. Đến năm
2025, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt đưa vào Danh mục các Tạp chí
được tính điểm quy đổi công trình khoa học cho 05 ngành/ chuyên ngành đào tạo trở lên.
3.3.3. Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại
- Tiếp tục duy trì hợp tác với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, đặc
biệt là các trường giáo dục mở.
- Liên kết đào tạo, hoạt động khoa học với cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước
ngoài nhằm vận hành được một chương trình đào tạo đại học và một chương trình cao học
chất lượng cao.
- Tổ chức được ít nhất 02 đề tài nghiên cứu và 02 hội thảo khoa học có sự hợp tác với
các tổ chức khoa học và đào tạo nước ngoài.
- Đẩy mạnh phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài trong các hoạt động
đào tạo và nghiên cứu.
3.3.4. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
- Đến năm 2025, 100% các chương trình đào tạo cấp văn bằng hoàn thành báo cáo tự
đánh giá và trong đó có ít nhất 20% chương trình được kiểm định ngoài và được nhận chứng
chỉ đảm bảo chất lượng.
- Hoàn thành đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023, được tổ chức đánh giá
ngoài công nhận và cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng.
- Có ít nhất 05 cán bộ đã qua lớp đào tạo kiểm định viên do các trung tâm kiểm định
chất lượng trong nước hoặc quốc tế tổ chức.
- Phát triển hạ tầng công nghệ hiện đại, đồng bộ phục vụ cho các công tác quản lý đảm
bảo chất lượng theo các lĩnh vực công tác.
- Phấn đấu được phép tổ chức khảo thí quốc gia đối với môn Tiếng Anh và một số
môn phù hợp.
3.3.5. Công tác cơ sở vật chất và tài chính
- Tăng tổng các nguồn thu tài chính trên 5% mỗi năm.
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- Hoàn thiện xây dựng một số hạng mục cơ bản nhằm mở rộng hoạt động đào tạo tại
cơ sở Văn Giang, Hưng Yên. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao
chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, các hình thức dịch vụ theo nhu cầu phù hợp với
khả năng, chức năng, nhiệm vụ của trường nhằm tạo nguồn thu bổ sung xây dựng trường và
nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.
3.4. Về nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức,
người lao động
- Phấn đấu 100% viên chức và người lao động của trường có thu nhập phù hợp với kết
quả và năng suất lao động, theo chiều hướng tăng dần; đảm bảo công khai, công bằng trong
tiền lương, tiền thưởng.
- Phấn đấu 100% đơn vị tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
thao, giao lưu do Trường tổ chức.
- 80% cán bộ, giảng viên, người học tích cực tham gia vào các hoạt động trao đổi, chia
sẻ, tiếp nhận thông tin, tri thức trên cơ sở xây dựng thành công “tổ chức học tập” và “văn
hóa tổ chức” đặc thù, giàu tính nhân văn của Trường Đại học Mở Hà Nội.
4. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
4.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai
nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết Trung ương và Đảng cấp trên để mọi viên chức,
người lao động và học viên, sinh viên của trường luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng
tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng. Nghiêm túc triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII.
Nâng cao nhận thức các cấp uỷ về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”; Tập trung chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống
chính trị”; Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Quy định 08 Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung Ương; Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng
tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Rà soát lại nhiệm vụ, chỉ tiêu đã
đề ra trong giai đoạn 5 năm 2020-2025 để chủ động có kế hoạch, giải pháp cụ thể và khả thi;
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng, làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, vai trò gương mẫu của đảng viên, cấp uỷ Đảng, người
đứng đầu trong mọi hoạt động của Nhà trường;
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, viên chức,
người lao động và học viên, sinh viên trong toàn Trường để thống nhất cao về nhận thức
trong mọi hoạt động của Nhà trường. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức phấn
đấu, tinh thần quyết tâm, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, luôn gắn cá nhân với tập
thể, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Mở Hà Nội trở thành đơn vị xuất sắc. Lãnh đạo đẩy
mạnh thực hành dân chủ và tiết kiệm, kiên quyết phòng chống lãng phí, tham nhũng, phòng
chống các nguy cơ, tệ nạn góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động mọi mặt
của Trường.
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Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên
môn, có đạo đức nghề nghiệp tốt. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.
Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác nắm bắt tình hình và dư luận trong Đảng bộ
và quần chúng; Đề cao vai trò của Đảng uỷ, Chi bộ trong việc nắm bắt và định hướng kịp
thời những vấn đề tư tưởng mới phát sinh; Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, quan
tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có cơ hội phấn đấu,
phát triển, yên tâm công tác, gắn bó với Nhà trường; Tổ chức tiết kiệm, hiệu quả các phong
trào, các phần việc thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đất nước,
của Thủ đô, của ngành Giáo dục và của Nhà trường.
Tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ, chấp hành qui chế, qui định; kịp thời chấn
chỉnh sai sót, xử lý nghiêm các vi phạm và khen thưởng tổ chức Đảng, góp phần nâng cao
trách nhiệm của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ trước mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
4.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn 2020 -2025 hiệu
quả, chủ động, sáng tạo trên cơ sở phát huy các thế mạnh của Trường. Cải tiến các lĩnh vực
hoạt động trong Nhà trường nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng
trường đại học, chương trình đào tạo, hướng tới xây dựng văn hoá chất lượng của Trường
Đại học Mở Hà Nội.
Chỉ đạo xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp với điều kiện và đặc thù của Trường theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cải tiến chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt
trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra với kiến thức, năng lực phù hợp yêu cầu vị trí việc làm trong
bối cảnh mới; Kiểm định chất lượng một số chương trình đào tạo mũi nhọn, từng bước chuẩn
bị kiểm định và tự kiểm định chất lượng toàn bộ các chương trình đào tạo. Phát triển các
chương trình đào tạo mới ở các bậc học, đặc biệt là các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn
trực tiếp và trực tuyến cho đa dạng đối tượng. Đổi mới công tác khảo thí với các hình thức
đa dạng; chuẩn bị các điều kiện, quy trình kiểm tra đánh giá online.
Đẩy mạnh chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học; Chú trọng các nghiên cứu
chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phát triển giáo dục mở và đào tạo từ xa; nghiên cứu
xây dựng ngân hàng bài giảng điện tử. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo,
học thuật, trao đổi giảng viên, học viên, sinh viên. Đặc biệt là liên kết với hệ thống các doanh
nghiệp liên quan đến ngành đào tạo nhằm hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên.
Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học tại các đơn vị, tăng số lượng và
chất lượng của đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tăng cường số lượng cán bộ, giảng viên,
nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
Tiếp tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cán bộ, giảng viên và học
viên, sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ, khuyến khích các
tác giả có kết quả nghiên cứu được công bố ở các tạp chí có uy tín ở nước ngoài hoặc có giá
trị thực tiễn cao.
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Triển khai và chuyển giao công nghệ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã hoàn
thành.
Tiếp tục phát hành đều đặn tạp chí Khoa học của Trường (1 tháng/1 số), nâng cao chất
lượng bài đăng tạp chí, hoàn thiện về hình thức và nội dung tạp chí.
Củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với
các trường trên thế giới và trong khu vực (đặc biệt là các trường đại học mở trong khu vực).
Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, qua đó tăng cường công tác truyền thông,
quảng bá, tạo dựng thương hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội. Tích cực mở rộng và phát huy
các chương trình dự án hợp tác với các cơ sở, hiệp hội nghiên cứu và các quỹ tài trợ nghiên
cứu trên toàn thế giới.
Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, các kỹ năng và bản lĩnh
chính trị; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Nhà trường;
Tập trung phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ học tập và đào tạo. Đổi mới cơ
chế tài chính hiệu quả, tạo động lực để phát huy tối đa năng lực của đội ngũ trong việc thực
hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.
4.3. Lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng
4.3.1. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
Xác định công tác cán bộ là then chốt, là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ, Đảng uỷ
cần tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy nhân sự ở các đơn vị
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định, đảm bảo sự đoàn kết và ổn định. Hoàn thành
công tác Quy hoạch cán bộ đảm nhiệm các chức danh trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban
Giám hiệu và đội ngũ quản lý ở các cấp từ bộ môn trở lên giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn
tiếp theo làm nguồn để bổ nhiệm. Đồng thời kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhằm đảm
bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Chú trọng xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững
vàng, có trình độ chuyên môn cao và chú ý bảo đảm cân đối số lượng giữa cán bộ giảng dạy
và cán bộ khối văn phòng. Không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động nhằm đáp ứng chuẩn năng lực của từng vị trí việc
làm. Chỉ đạo, thực hiện tốt chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động của trường về
tiền lương, tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, hưu trí, các chế độ phụ cấp và phúc lợi
xã hội.
4.3.2. Lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng. Tập trung chỉ đạo cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, trước hết trong các
cấp uỷ đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng”, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)
về chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ góp phần xây dựng tổ chức
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.
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Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách; mọi cán bộ, đảng viên được quyền bàn bạc, tham gia quyết định công việc
của Đảng, quyền được thông tin, nêu ý kiến riêng, bảo lưu ý kiến trong tổ chức. Xây dựng
đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; có đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức
kỷ luật và năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trung thành với mục tiêu, lý
tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, góp phần tích cực vào việc phát
triển toàn diện Nhà trường.
Hàng năm, làm tốt việc phân tích đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng
viên. Lấy việc hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tiêu chí đánh giá phân loại đảng viên và
các tổ chức cơ sở đảng.
Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ và sinh viên theo tinh thần
Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành uỷ và Kế hoạch số 40-KH/ĐUK của Đảng uỷ Khối; Đảng
uỷ cần xây dựng kế hoạch phát triển Đảng hàng năm, đề ra chỉ tiêu, phân tích khó khăn, thuận
lợi, xác định nguồn kết nạp, đề xuất hệ thống giải pháp phát triển đảng viên đảm bảo về số
lượng và chất lượng. Đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng Đảng
phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và giải quyết được những vấn đề đặt ra. Tiếp tục quan tâm
mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cao cấp, trung cấp đảm bảo các tiêu chuẩn
theo quy định về bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trong tình hình mới.
4.4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm căn cứ kế hoạch
kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của Nhà trường chỉ
đạo UBKT Đảng ủy tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành
kỷ luật đảng theo đúng quy định của Đảng.
4.5. Lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị và công tác khác của trường
4.5.1. Công tác cải cách hành chính
Nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện yêu cầu đối với các trường có trên 200 đảng viên bố
trí cán bộ chuyên trách văn phòng cấp uỷ. Văn phòng cấp uỷ là đầu mối phối hợp với các
Ban của Đảng uỷ và các chi bộ để tổ chức triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp
hành trong việc thực hiện các chương trình trọng tâm và các kế hoạch công tác.
Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, hướng dẫn thu chi tài chính Đảng. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động văn phòng,
hướng tới liên thông trực tuyến, đảm bảo chế độ thông tin kịp thời cập nhật.
4.5.2. Thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở
Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tập trung
giáo dục đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà
nước, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong
phú gắn bó với Nhà trường.
Phát huy dân chủ, khuyến khích phản biện, hướng tới đồng thuận, tiếp tục triển khai
phong trào, mô hình dân vận khéo, hướng vào những việc khó, việc Nhà trường cần, góp
phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục chỉ đạo các thực hiện tốt công
tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
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4.5.3. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên,
chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức.
Đổi mới và nâng cao nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong
việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Trường có vai trò quan trọng trong việc huy động sức
mạnh của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học trong việc xây dựng
và phát triển Nhà trường.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Đại học Mở Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai
đoạn xây dựng cơ sở vật chất và tiếp tục thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt
động của Nhà trường. Điều đó đòi hỏi phải huy động sức mạnh, sự tâm huyết, đoàn kết của
toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường, mỗi người
sẵn sàng cống hiến, đóng góp công sức việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, bảo
đảm sự phát triển bền vững của Nhà trường.
4.5.4. Công tác thi đua, khen thưởng
Đổi mới công tác Thi đua - khen thưởng theo hướng đi vào thực chất, khen đúng
người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình, khắc phục bệnh hình thức để công tác thi
đua - khen thưởng thực sự trở thành động lực, khích lệ viên chức, người lao động, học viên
và sinh viên hăng say rèn luyện học tập, lao động cống hiến vì sự phát triển của Nhà trường.
PHẦN THỨ BA
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ngay sau Đại hội, căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có trách
nhiệm hoàn thiện chương trình công tác toàn nhiệm kỳ, chương trình công tác theo các lĩnh
vực chủ yếu; thành lập các ban công tác của Đảng uỷ và phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của
các ban công tác, các đảng uỷ viên, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 giao nhiệm vụ cho Ban Giám hiệu,
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội của Trường cụ
thể hoá Nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực
hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ giao nhiệm vụ cho các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu
rộng Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Trường đến mỗi cán bộ, đảng viên
thuộc đơn vị mình phụ trách; cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội và các chương trình công tác
của Đảng uỷ bằng các kế hoạch, đề án công tác của đơn vị và đề xuất các giải pháp thực hiện
hợp lý, hiệu quả.
4. Các cấp ủy đảng từ Đảng ủy đến Chi uỷ chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ (nơi không
có chi uỷ) tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, hiệu quả
ngay sau Đại hội.
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5. Hàng năm, Đảng uỷ tổ chức kiểm tra, tổng kết, phân tích đánh giá việc thực hiện
Nghị quyết, các chương trình công tác; định kỳ rà soát, sơ kết để bổ sung, hoàn thiện các
chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.
Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ,
đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên phát huy tinh thần “Đoàn kết Sáng tạo - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp
phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nhà trường và niềm tin của xã hội.
T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ

Nơi nhận:
- ĐUK các trường ĐH, CĐ HN;
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Đảng viên dự đại hội;
- Lưu VPNT.

Nguyễn Mai Hương
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Phụ lục 1
Biểu 1: SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ
Từ T7 – T12
NĂM 2015
HỘI NGHỊ

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

NĂM 2019

Số
lớp

Lượt
người
tham
dự

Số
lớp

Lượt
người
tham
dự

Số
lớp

Lượt
người
tham
dự

Số
lớp

Lượt
người
tham
dự

Số
lớp

Lượt
người
tham
dự

Học tập, quán triệt nghị quyết TW

1

148

2

312

1

171

1

348

1

202

Học tập chuyên đề tư tưởng, phong cách,
đạo đức Hồ Chí Minh

1

148

1

156

1

172

1

198

1

198

Nghe tình hình thời sự trong nước, quốc tế

1

146

0

0

1

70

1

76

1

102

i

Từ T1 - T6
NĂM 2020
Số
lớp

1

Lượt
người
tham
dự

221

TỔNG
NHIỆM KỲ
Số
lớp

Lượt
người
tham
dự

6

1181

5

872

4

394

Phụ lục 2
Biểu 2: VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Năm
2015

Nội dung

TT

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

I. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng
1

Số nguyện vọng (hồ sơ) đăng ký

2

Số sinh viên nhập học

10,595

15,102

25,378

34,905

27,283

2,803

2,357

2,459

2,981

3,298

9,022

8,386

9,946

10,484

13.782

15

23

22

31

36

0

4

10

11

11

913

966

930

919

933

9,022

8,386

9,946

10,484

13,782

341
0

261

523

625

688

119
20,079

194
20,129

148

148

18,010

19,720

II. Số học viên, sinh viên, học sinh đang theo học
Trong đó:
3

+ Đoàn viên TNCSHCM

4

+ Đảng viên

5

+ NCS

6

+ Cao học

7

+ Đại học chính quy (dài hạn)

8

+ Đại học văn bằng 2 chính quy

9

+ Liên thông đại học chính quy

10

+ Các hệ khác VLVH, Từ xa

22,597

III. Công tác đào tạo
10

Số lần thực hiện kiểm định chất lượng
Trong đó:
+ Đánh giá trong
+ Đánh giá ngoài

11

x

Số giáo trình mới
ii

12

Số chương trình mới

3

1

13

Số mã ngành mới

3

1

IV. Công tác nghiên cứu khoa học
14

Số đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước

2

2

2

3

3

15

Số đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp thành phố

0

2

3

4

4

16

Số đề tài nghiên cứu cấp trường

36

22

23

30

29

17

Số bài báo, công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

78

108

105

135

152

18

Số bài báo, công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế

6

10

10

20

21

19

Số hội nghị khoa học tổ chức trong nước

1

0

1

4

1

20

Số hội nghị khoa học đã tham gia trong nước

12

10

21

Số hội nghị khoa học đã tham gia ngoài nước

...

...

0

3

3

5

5

V. Hoạt động hợp tác quốc tế
22

Số cơ sở đào tạo quốc tế có ký kết hợp tác

3

4

14

10

10

23

Số quốc gia có quan hệ hợp tác quốc tế

3

3

6

6

9

24

Số sinh viên trao đổi liên kết đào tạo

33

23

95

169

262

...

...

VI. Giải thưởng khoa học,
25

Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước

0

0

0

0

0

26

Đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố

0

0

0

0

0

27

Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

0

0

0

0

0

iii

Phụ lục 3
Biểu 3: ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

24

25

25

25

25

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6

4

4

5

5

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15

16

20

20

17

+ Hoàn thành nhiệm vụ

3

3

1

0

3

+ Không hoàn thành nhiệm vụ

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

CHỈ TIÊU
1- Số chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc TCCS được đánh giá chất lượng:

2- Số chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc TCCS chưa được đánh giá chất lượng

iv

Phụ lục 4
Biểu 4: SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VÀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Chỉ tiêu

I. Đảng viên mới kết nạp
+ Sinh viên, học sinh
+ Cán bộ, chuyên viên (phục vụ giảng dạy)
+ Cán bộ giảng dạy

6 tháng
cuối
năm
2015

Năm Năm Năm
2016 2017 2018

Năm
2019

6 tháng
đầu
năm
2020
(dự
kiến)

+ Số lớp mở
+ Số lượng học viên
2. Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới
+ Số lớp mở
+ Số lượng học viên

23

11

28

29

16

126

4

10

2

19

16

10

61

5

10

8

3

4

2

3

30

2

5

5

6

5

11

3

35

1

0
1

1

1

2

1

1

7

1

1

1

2

1

1

7

148

153

148

166

101

100

816

2

2

2

2

2

1

11

2

2

2

2

2

1

11

10

23

11

26

32

0

102

3

3

2

1

0

0

72

2

3. Số đảng viên được cử đi học cao cấp LLCT
4. Số đảng viên được cử đi học trung cấp LLCT

80%

6 tháng
đầu năm
2020
Tính đến
30.5

19

II. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
1. Lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng KNĐ

Tỷ lệ phần
trăm so với
chỉ tiêu Đại
hội nhiệm kỳ
2015-2020

Từ
T7/2015
đến
T6/2020

0

v

9
4

78

140%

102%

8

Phụ lục 5
Biểu 5: PHÂN TÍCH ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN
CHỈ TIÊU
I. Đảng viên trong danh sách

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

T 05.2020

157

174

186

205

220

212

+ Nữ

86

94

105

120

133

133

+ Đoàn viên TNCSHCM

50

52

51

60

55

49

+ Sinh viên

16

23

24

35

35

23

+ CBGD

96

99

106

114

125

127

+ CB quản lý & phục vụ GD

45

52

56

56

60

62

157

174

186

205

220

212

1. Tuổi đời: + Từ 18 – 30 tuổi

21

29

30

47

52

41

+ Từ 31 – 40 tuổi

64

70

69

66

66

64

+ Từ 41 – 50 tuổi

49

52

64

73

81

87

+ Từ 51 – 60 tuổi

22

20

20

18

20

19

1

3

3

1

1

1

157

174

186

205

220

212

+ CN kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ

1

1

1

1

0

0

+ Trung học chuyên nghiệp

0

0

0

0

0

0

+ Cao đẳng

0

0

0

0

0

0

+ Đại học

27

33

33

35

28

17

+ Thạc sĩ

91

101

110

119

131

135

+ Tiến sĩ

31

31

34

38

41

41

II. Phân tích đội ngũ

+ Từ 61 tuổi trở lên
2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

vi

3. Học hàm

4

6

6

9

10

10

+ Phó giáo sư

4

6

6

9

10

10

+ Giáo sư

0

0

0

0

0

0

10

11

12

13

87

91

0

0

0

0

71

74

10

11

12

13

16

17

4. Trình độ lý luận chính trị
+ Sơ cấp
+ Trung cấp
+ Cao cấp, cử nhân

vii

Phụ lục 6

Biểu 6: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Đơn vị tính

6T cuối
năm 2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

6T đầu năm
2020

Tổng số

1.1 Kiểm tra cấp dưới

CB

0

3

3

4

6

4

20

1.2 Giám sát chuyên đề cấp dưới

CB

0

3

3

4

6

4

20

Nội dung

TT

1. Kiểm tra của cấp ủy

2. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
2.1

Tổng số tổ chức đảng và đảng viên được
kiểm tra

ĐV

0

0

0

0

0

0

0

2.2

- Số tổ chức đảng và đảng viên qua kiểm tra
có vi phạm

ĐV

0

0

0

0

0

0

0

2.3

- Số tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ
luật sau KT

ĐV

0

0

0

0

0

0

0

3. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật
- Cấp dưới

TCĐ

0

3

3

4

6

0

16

TCĐ

0

3

3

4

6

0

16

4. Kiểm tra tài chính đảng cấp dưới
- Cấp dưới

5. Giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên tổ chức đảng và đảng viên
5.1 GSCĐ với tổ chức đảng

TCĐ

0

3

3

4

6

4

20

5.2 GSCĐ với đảng viên

ĐV

0

3

3

4

6

4

20

5.3 GSTX với tổ chức đảng

TCĐ

25

25

25

25

25

25

25

5.4 GSTX với đảng viên

ĐV

100%
viii

100% 100% 100% 100%

100%

100%

6. Thi hành kỷ luật đảng
6.1 - Đối với tổ chức đảng

TCĐ

0

0

0

0

0

0

0

6.2 - Đối vơi đảng viên

ĐV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Giải quyết tố cáo
- Cấp cơ sở
8. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
8.1 Số đơn thư khiếu nại được giải quyết

Đơn/đơn

8.2 Kết quả giải quyết
+ Giữ nguyên hình thức kỷ luật

ĐV

+ Tăng hình thức kỷ luật

ĐV

+ Giảm hình thức kỷ luật

ĐV

+ Xóa hình thức kỷ luật

ĐV

ix

Phụ lục 7

Biểu 7: SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Thành tích

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

x

x

x

x

Năm 2019
(dự kiến)

I. Đảng bộ
Bằng khen của Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội
Bằng khen của Thành ủy thành phố Hà Nội

x

x

II. Nhà trường
1. Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

x

x

2. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

x

x

x

3. Cờ thi đua của Chính phủ

x

4. Huân chương Lao động hạng Nhì

x

5. Bằng khen cấp Bộ

x

x

1. Công đoàn cơ sở vững mạnh

x

x

2. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

x

x

III. Công đoàn

3. Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

x

x

x

4. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

x
x

x

IV. Đoàn thanh niên
Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng đơn vị có
thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN
Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tặng đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và PTTN khối ĐH-CĐ

x

x

x

x

x

Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội

x

x

x

x

x

Cờ thi đua của Thành Đoàn Hà Nội tặng đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và
PTTN khối ĐH-CĐ

x

x

x

x

x

x

x

x

V. Hội sinh viên
Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khen thưởng đơn vị
có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

x

Bằng khen của Hội sinh viên Thành phố Hà Nội

x

xi

Phụ lục 8

Biểu 8: SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm 2020
(dự kiến)

89

85

87

88

87

92

69

66

69

68

70

72

46

21

170

163

239

250

230

228

240

253

252

262

+ Đại học

17

12

7

6

6

6

+ Thạc sĩ

180

169

183

191

191

199

+ Tiến sĩ

33

47

50

56

55

57

5

8

8

11

12

12

5

8

8

11

12

12

+ Sơ cấp

0

0

0

0

0

0

+ Trung cấp

0

0

0

0

61

62

+ Cao cấp, cử nhân

8

9

10

11

14

15

CHỈ TIÊU
I. Số liệu về cán bộ
Trong đó:
1. Cán bộ làm lãnh đạo quản lý khoa, viện, phòng, ban, bộ môn
+ Đảng viên
2. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
3. Cán bộ giảng dạy
3.1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

3.2. Học hàm
+ Phó giáo sư
+ Giáo sư
3.3. Trình độ lý luận chính trị

xii

3.4. Trình độ ngoại ngữ
+ Anh (Pháp...): cử nhân

86

102

102

102

102

102

1

1

1

1

1

1

138

140

134

134

154

156

+ CN kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ

9

7

8

7

8

8

+ Trung học chuyên nghiệp

1

1

1

1

1

1

+ Cao đẳng

1

1

0

0

0

0

+ Đại học

72

56

47

41

52

51

+ Thạc sĩ

55

75

78

85

93

96

+ Tiến sĩ

0

0

0

0

0

0

+ Sơ cấp

0

0

0

0

0

0

+ Trung cấp

0

0

0

0

19

19

+ Cao cấp, cử nhân

2

2

2

2

2

2

23

25

25

25

25

25

+ Anh (Pháp...): D
+ Anh (Pháp...): C
4. Cán bộ quản lý; phục vụ giảng dạy
4.1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

4.2. Trình độ lý luận chính trị

4.3. Trình độ ngoại ngữ
+ Anh (Pháp...): cử nhân
+ Anh (Pháp...): D
+ Anh (Pháp...): C

xiii

II. Số liệu về cơ cấu tổ chức
1. Số cơ sở của nhà trường

3

3

3

3

3

3

28

28

28

29

29

29

+ Khoa

13

13

13

13

13

12

+ Viện

0

0

0

0

0

0

+ Phòng

7

7

7

7

7

7

+ Ban

0

0

1

1

1

1

+ Trung tâm

8

8

7

8

8

9

24

25

24

24

27

27

2. Số đơn vị trực thuộc trường
Trong đó

3. Số bộ môn trong toàn trường

xiv

