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NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2011-2012

                 Hội nghị CBVC Trường ĐH Nha Trang năm học 2011-2012 được tiến hành ngày
28/9/2011.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn
Trường, và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn trường.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm học 2010-2011 và các nhiệm vụ trọng tâm sẽ
triển khai trong năm học 2011-2012 của Hiệu trưởng, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, báo
cáo của các đơn vị chức năng, Hội nghị đã tập trung thảo luận giải pháp thực hiện các nhiệm vụ
kế hoạch công tác năm học 2011-2012.

Hội nghị đã thống nhất QUYẾT NGHỊ các nhiệm vụ cụ thể cần phải triển khai trong năm
học 2011-2012, các chỉ tiêu phải đạt được và giao trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân lãnh đạo
tổ chức thực hiện như sau:

1.            Hoàn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011–2016.
Sắp xếp lại các đơn vị theo hướng gắn liền với ngành và nhóm ngành đào tạo. Xác định
rõ ràng, minh bạch và cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm (ngoài các nhiệm vụ thường xuyên)
của nhiệm kỳ 2011 – 2016.

         F Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2.            Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo” bằng 2
đến 3 việc cụ thể, trước hết là việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá
kết quả học tập. Phấn đấu có ít nhất 10% CBGD (trước hết là các GV chính) thực hiện
đổi mới phương pháp giảng dạy.

         F đ/c Đỗ Văn Ninh và Trần Danh Giang tổ chức thực hiện.        

3.        Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng.
Tiếp tục chấn chỉnh nếp sống văn hóa công sở. Xác định nội dung cụ thể những việc sẽ
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        F đ/c Phan Thanh Liêm và Nguyễn Trọng Thóc tổ chức thực hiện.

4.            Tập trung toàn lực để hoàn chỉnh chuyển đổi học chế tín chỉ, bao gồm 7 công việc
cụ thể: (1) Hoàn chỉnh chuẩn đầu ra; (2) Thiết kế lại chương trình đào tạo; (3) Thiết kế lại
chương trình chi tiết học phần và đổi mới thi cử; (4) Đổi mới cách thức quản lý một số
môn học điều kiện; (5) Hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo; (6) Từng bước hoàn thiện
cách thức tổ chức học tập; (7) Rà soát và chuẩn hóa công tác giáo vụ (bộ văn bản quản
lý, danh mục học phần, mã hóa và phân chia quản lý ...).

         F đ/c Đỗ Văn Ninh và Trần Danh Giang tổ chức thực hiện.

5.            Đổi mới công tác quản lý và đảm bảo chất lượng theo chiều sâu và mang tính hệ
thống, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong Nhà trường. Đến tháng 1/2012
có một bộ tiêu chí đánh giá CBGD hoàn chỉnh.

         F đ/c Đỗ Văn Ninh và Lê Văn Hảo tổ chức thực hiện.

6.            Hoàn chỉnh cơ chế quản lý SV và công tác cố vấn học tập trong học chế tín chỉ.

         F đ/c Đỗ Văn Ninh và Nguyễn Tiến Hóa tổ chức thực hiện.

7.            Tăng cường vai trò của bộ phận quản lý Khoa học công nghệ trong việc tìm kiếm
kết nối với cơ sở và địa phương để thiết lập 1-2 đề tài KHCN cấp tỉnh mới, 1-2 đề
tài/dự án cấp Bộ GD&ĐT và 1-2 đề tài/dự án cấp Bộ khác.

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English
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http://www.ntu.edu.vn/default.aspx?file=privateres\public\www\file\DH...

1 of 3 23/11/2011 3:37 PM



         F đ/c Hoàng Hoa Hồng và Lê Phước Lượng tổ chức thực hiện.

8.            Xây dựng hoàn chỉnh cơ chế hoạt động các đơn vị KHCN và tập trung xây dựng kế
hoạch KHCN 5 năm để xây dựng từ 1 đến 3 nhóm nghiên cứu có khả năng tạo ra các
sản phẩm có giá trị thương mại.

         F đ/c Hoàng Hoa Hồng và Lê Phước Lượng tổ chức thực hiện.

9.            Tập trung nâng cấp, hoàn chỉnh giao diện và nội dung website Trường theo hướng
phát triển thành cổng thông tin điện tử.

         F đ/c Hoàng Hoa Hồng và Ban Biên tập website tổ chức thực hiện.

10.        Đổi mới công tác quản lý tài chính các đề tài KHCN cấp trường theo hướng khoán
chi gắn với sản phẩm. Chuyển đổi mô hình hoạt động của một số Viện và Trung tâm
theo Nghị định 115 của Chính phủ.

         F đ/c Hoàng Hoa Hồng và Lê Phước Lượng tổ chức thực hiện.

11.        Phát triển 1-2 quan hệ hợp tác đối ngoại mới (kể cả trong và ngoài nước). Xây dựng
nhóm hỗ trợ CBGD đi học Cao học, NCS ở nước ngoài và nhóm hỗ trợ CBGD công bố
các bài báo khoa học trên các tạp chí ở nước ngoài.

         F đ/c Trang Sỹ Trung và Khổng Trung Thắng tổ chức thực hiện.

12.        Triển khai công tác quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên
môn đến 2016. Tăng cường giám sát trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo cấp Khoa và
cấp Bộ môn để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với tập thể và với cấp trên.

         F đ/c Phan Thanh Liêm và Phạm Hùng Thắng tổ chức thực hiện.

13.      Cơ cấu lại công việc và chế độ tiền lương của CBGD ngành Khai thác, chuyển đổi
hoạt động của Khoa thành Viện nghiên cứu. Tiếp tục khoán quỹ lương cho 1 đơn vị khác
thuộc Thư viện.

         F đ/c Phan Thanh Liêm và Phạm Hùng Thắng tổ chức thực hiện.

14.      Tăng cường nhân lực (bổ sung 3-5 CB) và củng cố bộ máy của Phân hiệu Kiên
Giang,.

         F đ/c Phan Thanh Liêm và Phạm Hùng Thắng tổ chức thực hiện.

15.      Tiếp tục triển khai các Dự án: Nhà đa năng, Sân vận động, khởi công xây dựng KTX
K9, Tòa nhà số 1 của Phân hiệu Kiên Giang. Chuẩn bị điều kiện xin đầu tư hiện đại hóa
Thư viện số. Bổ sung thiết bị thực hành cho một số ngành học .

         F đ/c Vũ Văn Xứng và Hồ Thành Sơn tổ chức thực hiện.

16.      Đổi mới công tác tổ chức quản lý để khai thác có hiệu quả các phương tiện thiết bị
công nghệ cao tại Viện Công nghệ Sinh học – Môi trường và một số đơn vị khác}.

         F đ/c Vũ Văn Xứng và Hồ Thành Sơn tổ chức thực hiện.

17.      Xây dựng Đề án/Kế hoạch cải tiến tổ chức quản lý để nâng cao chất  lượng nội trú, thu
hút  HSSV vào KTX.

         F đ/c Phan Thanh Liêm tổ chức thực hiện.

18.      Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chi tiêu hợp lý để cải thiện đời sống và
có tích lũy xây dựng Trường. Tiếp tục lành mạnh hóa các hoạt động tài chính để có
nguồn thu tăng lương kỳ 1 và kỳ 2. Xây dựng tiêu chí thưởng cuối năm tùy thuộc chất
lượng và khối lượng công việc.

         F đ/c Vũ V Xứng, Phan Thanh Liêm, Phạm H Thắng và Hồ Thanh Sơn tổ chức thực
hiện.

19.      Tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính của các Bộ, ban ngành và địa phương để hoàn
chỉnh cơ sở vật chất cho Nhà trường. Khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh hoạt động kết
hợp tạo nguồn thu hợp pháp góp phần cải thiện đời sống cho CBVC.

         F đ/c Vũ Văn Xứng và Hồ Thành Sơn tổ chức thực hiện.

 

Hội nghị giao cho Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường tổ chức kiểm tra, giám sát,
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đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được Hội nghị nhất trí thông qua,
báo cáo kết quả thực hiện tại Hội nghị CBVC năm 2012.
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