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                                                                                               Lữ Thị Hải Yến – Bí thư Đảng ủy     

Chi bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột được thành lập vào ngày 1/6/1976 

trực thuộc Thị ủy Buôn Ma Thuột. Ngày 16/2/1978, Chi bộ được nâng lên thành  Đảng bộ 

Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột. Đến năm 1993, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư 

phạm Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Trường Trung học Sư phạm Đắk 

Lắk vào Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột (theo Quyết định số 27-QĐ/TV 

ngày 30/3/1993 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh). Tháng 12 năm 2019, thực hiện Quyết 

định số 226-QĐ/ĐUK ngày 18/12/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng bộ nhà trường tiếp nhận Chi bộ Trường 

Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk sau khi Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk 

Lắk sáp nhập vào trường.  

Hiện nay, Đảng bộ nhà trường có 75 đảng viên với 8 chi bộ trực thuộc. Trải qua 9 kỳ 

đại hội, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Sư phạm Đắk Lắk đã có những bước trưởng thành cả về quy mô và chất lượng, là một trong 

những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. 

Đảng ủy nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà 

trường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các mặt công tác của nhà trường luôn được Đảng 

ủy quan tâm, chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần cùng Ban giám hiệu nhà 

trường triển khai, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, nội quy, quy chế của ngành; góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực 

có chất lượng cho địa phương và khu vực.   

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy nhà trường thường xuyên chú 

trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc 

triển khai tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách 



pháp luật của Nhà nước luôn được thực hiện kịp thời. Việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính 

trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các 

cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo, 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" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và 

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” gắn với đổi mới quản lý 

trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường và của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị và hoàn thành sứ mạng mục tiêu của nhà trường.  

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cũng có nhiều chuyển biến trên các mặt: chất 

lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ không ngừng được cải tiến, đi vào chiều sâu; công tác 

quản lý đảng viên; quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm 

túc, đúng quy trình; công tác phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; 

công tác kiểm tra, giám sát, chấp hành Điều lệ Đảng hàng năm được thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả.  

Công tác lãnh đạo, xây dựng các tổ chức đoàn thể cũng được Đảng ủy quan tâm, chú 

trọng. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và Hội khuyến học nhà trường luôn làm tốt 

công tác tham mưu với Đảng ủy, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm, 

tình hình của nhà trường; tạo không khí thi đua tích cực trong tập thể viên chức, người lao 

động và học sinh, sinh viên; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ 

viên chức, người lao động. Từ trong phong trào thi đua, đã xuất hiện các tập thể và cá nhân 

tiêu biểu, trở thành nhân tố mới thúc đẩy sự phát triển của nhà trường theo hướng ổn định và 

bền vững.  

Những kết quả mà Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã và đang đạt được 

luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong suốt 45 năm qua. 

Trong thời gian tới, để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy nhà trường phải thường xuyên đổi mới 

phương thức lãnh đạo, tự chỉnh đốn để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới nói chung, đáp 



ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay nói riêng. Vì vậy, Đảng ủy nhà trường 

tập trung làm tốt một số nội dung sau:  

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến về  nhận thức trong đội ngũ 

viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy 

đủ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường. Kiên trì, tích 

cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự thân 

của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên quán triệt và 

thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình 

của Trung ương, kế hoạch của UBND tỉnh, kế hoạch của Sở GD-ĐT về công tác phòng chống 

tham nhũng, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, viên chức của 

nhà trường. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường trong 

công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự 

chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống 

tham nhũng góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, 

sử dụng các nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục trong tỉnh. 

Hai là, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường trên 

các mặt: công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tuyển sinh; công 

tác tổ chức – cán bộ và học sinh, sinh viên; công tác khảo thí; công tác thanh tra và kiểm định 

chất lượng; công tác tài chính, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị; công tác xã hội, từ 

thiện và công tác kết nghĩa. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; tạo sự đồng thuận giữa lãnh đạo, tổ chức Đảng và đoàn 

thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.  

Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; từng bước nâng cao chất lượng, nội 

dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt Đảng ủy; thực hiện trách nhiệm nêu gương của 



cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng quần 

chúng ưu tú trong các tổ chức đoàn thể của nhà trường; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm 

tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; phát huy vai trò, chức năng của Ủy 

ban kiểm tra Đảng ủy, Phòng Thanh tra và Ban thanh tra nhân dân nhà trường; xây dựng Đảng 

bộ nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của Đảng bộ, đủ sức và đủ tầm để lãnh đạo nhà trường hoàn thành sứ mạng mục tiêu giai đoạn 

2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030./. 

 


