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Trường ĐH Nha Trang                       Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Ban Thanh tra Nhân Dân                            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 
        
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC NHA TRANG NHIỆM KỲ 2012-2014 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT 
ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014-2016 

 
I. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2014 
 Với vai trò là người đại diện cho toàn thể viên chức của nhà trường tham gia giám 
sát việc thực thi các qui định của pháp luật, Qui chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết của 
Hội nghị viên chức. Ban thanh tra nhân dân báo cáo với Hội nghị viên chức nhà trường 
các hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2012-2014 như sau: 
I.1. Về việc thực thi các qui định của pháp luật 
 Trong hai năm học 2012-2013 và 2013-2014 Ban thanh tra nhân dân chưa nhận 
được thư phản ảnh nào từ viên chức nhà trường về việc vi phạm các qui định của pháp 
luật làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của viên chức, cũng như các hoạt động chức 
năng của các đơn vị trong nhà trường.  

 Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lồng ghép vào một số buổi chào cờ hàng 
tháng được đánh giá là hoạt động tích cực. 

Ngày 25 tháng 8 năm 2014 Hiệu trưởng ra Quyết định số 817 về  Chương trình đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn từ năm 2014 
đến năm 2020 ở phần thực thi pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, tức chuẩn hóa đã đánh giá 
gồm 9 mục đã làm và nêu phương hướng hoạt động sắp tới gồm 18 mục. 

Qua tham gia dự Hội nghị viên chức ở các đơn vị. Ban thanh tra nhân dân kiến 
nghị với hội nghị viên chức trường: Việc thực thi các qui định pháp luật phải nhằm đảm 
bảo lợi ích chính đáng của viên chức, tức thực thi tư tưởng vì dân của Đảng, đồng thời 
cũng nhằm bảo vệ sự ổn định và phát triển của nhà Trường. 
I.2. Về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
 Ngày 10 tháng 5 năm 2013 BCH Đảng Ủy đã ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gồm 15 thành viên. Ban Thanh tra nhân dân đại diện 
viên chức trong trường với chức năng giám sát là một thành viên. 

Trong năm học 2012-2014 việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhà 
trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã ký ban hành ngày 01/3/2000 theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
về cơ bản là tốt được thể hiện cụ thể: 

 Những công việc quan trọng của nhà trường trong từng tháng, từng quí đều 
được các cấp lãnh đạo công khai, minh bạch tại các buổi chào cờ hàng tháng. 

 Sau chào cờ, phần lớn các đơn vị  đều tổ chức họp viên chức để  thảo luận, bàn 
và triển khai công việc. Đây cũng là một nội dung thực hiện Qui chế dân chủ ở 
cơ sở của đơn vị. 

 Ban thanh tra nhân dân của nhà trường là người đại diện cho toàn thể viên chức 
của trường đã tham gia vào nhiều hoạt động của nhà trường với chức năng 
giám sát, kiểm tra. 
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 Mọi qui định mới của trường  trước khi ban hành đều đưa ra cho toàn thể viên 
chức thảo luận, góp ý và nhiều góp ý của viên chức đã được ghi nhận. 

Trong Quyết định số 817 của Hiệu trưởng về  Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Nha Trang trong phần thực hiện dân chủ hóa đã nêu 
hai mục: 

1. Mở rộng lấy ý kiến về tất cả các mặt hoạt động của Trường. Tiếp tục lấy ý kiến của 
cán bộ viên chức để đánh giá cán bộ chủ chốt ( tiến hành thường xuyên) 

2. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Nhà trường, nhất là theo 
yêu cầu ba công khai của Bộ giáo dục và Đào tạo ( tiến hành thường xuyên) 

Việc thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở nhằm mục đích giữ vững kỷ cương, thực thi 
pháp luật ở cơ sở và đồng thời phát huy sự sáng tạo của viên chức, để qui định phù hợp với 
thực tiễn, tạo ra sự cộng hưởng với cuộc sống và mở ra sự phát triển mới. Cho nên thực hiện 
tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở là động lực lớn mở rộng sự phát triển nhà trường. 
I.3. Về việc tiếp nhận và xử lí đơn thư  

Trong năm học 2012-2013 Ban Thanh tra nhân dân đã tiếp nhận 03 đơn thư: 
1) Thư kiến nghị của một số thành viên thuộc Tổ bảo vệ nhờ Nhà trường can thiệp 

giải quyết tiền nợ trực tết của một thành viên trong tổ đối với những thành viên 
khác. Nhà trường đã giải quyết thỏa đáng và tốt đẹp việc này. 

2) Qua thùng thư, Ban Thanh tra nhân dân đã tiếp nhận một thư phản ảnh của sinh viên 
và đã chuyển đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

3)  Ban Thanh tra nhân dân đã tiếp nhận và chuyển thư cảm ơn của Giám đốc Trung 
tâm bảo trợ xã hội Huyện Khánh Vĩnh giử đến trường, cảm ơn  Nhà trường, Đoàn 
thanh niên trường và Đoàn Khoa kinh tế đã giúp đỡ trung tâm.   

Trong năm học 2013-2014, qua thùng thư Ban Thanh Tra Nhân Dân đã chuyển tiếp 
một thư gửi cho Hiệu trưởng Nhà trường. 
I.4.Về chức năng tham gia giám sát 
 Trong nhiệm kỳ 2012-2014 Ban thanh tra nhân dân với chức năng đại diện cho 
toàn thể viên chức của Trường đã tham gia giám sát các mặt hoạt động sau: 

1)  Tham gia Hội đồng xét nâng lương năm 2013 và 2014 
2)  Tham gia Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2013 và 2014 
3) Tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng của trường năm 2013 và 2014 
4) Tham gia Hội đồng đền bù chi phí đào tạo của trường năm 2013 
5) Tham gia giám sát trong kỳ thi Đại Học và Cao Đẳng năm 2013 và 2014 
6) Tham gia vào tổ kiểm tra các hoạt động dịch vụ của 14 đơn vị trong trường 

năm 2012. 
7) Tham gia các Hội đồng đấu thầu của Trường 

Trong năm học 2013- 2014 đã tham gia vào các Hội đồng đấu thầu sau: 
a. Hội đồng đấu thầu thiết bị Phòng thí nghiệm chế phẩm sinh học 
b. Hội đồng đấu thầu thiết bị dạy học ngoại ngữ 
c. Hội đồng đấu thầu số hóa thư viện, lắp đặt hệ thống an ninh 
d. Hội đồng đấu thầu về các công trình xây dựng cơ bản của Trường 
e. Hội đồng thanh lý và đấu giá các thiết bị thanh lý của Trung tâm nghiên cứu 

và phát triển công nghệ phần mềm. 
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Qua tham gia dự Hội nghị viên chức ở các đơn vị. Ban thanh tra nhân dân kiến 

nghị với hội nghị viên chức trường: Việc qui đổi lao động của viên chức giảng viên ra giờ  
để tích lũy vào 1760 giờ là nhằm mục đích minh bạch trong quản lí lao động của giảng viên. 
Tuy nhiên hiện nay về vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về chi tiết qui đổi. Đề nghị 
Nhà trường nên  tiếp tục thảo luận, sao cho phù hợp với dạng lao động chất xám đặc biệt của 
giảng viên, phù hợp với từng Bộ môn cụ thể.  

Qua hai năm hoạt động Ban thanh tra nhân dân tự nhận thấy ngoài công tác chuyên 
môn chính thức, toàn Ban cũng đã cố  gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ giám sát của 
Ban mà toàn thể viên chức trường giao phó trong nhiệm kỳ 2012-2014. 
II. Chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nghiệm kỳ 2014-2016 
 Căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2010 và Hướng dẫn hoạt động thanh tra nhân dân 
của Công đoàn viên chức Kháng Hòa. Ban thanh tra nhân dân trường đề ra Chương trình 
hoạt động trong năm học 2014-2015 như sau: 

1) Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo điều 66 và 73 của  Luật Thanh tra năm 2010, 
việc thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết Hội nghị viên chức các năm 
học 2014-2016 

2) Kiểm tra, xác minh những công việc khi được Hiệu trưởng giao. 
3) Tham gia nhiệm vụ giám sát và kiểm tra các mặt hoạt động của trường  theo kế 

hoạch chung của Nhà trường và Công đoàn trường. 
4) Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường phổ biến pháp luật trong viên chức 

nhà trường. 
 Chúc Hội nghị viên chức thành công 
 
                                                                  Nha Trang, ngày 27 tháng 10 năm 2014 
           Ban Thanh Tra Nhân Dân Trường 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     


