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          ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
         VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK      
   ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM   
                                          * 
             Số: 29- BC/ĐU                                          Đắk Lắk, ngày 11 tháng 01 năm 2022 
 

  BÁO CÁO  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021 

       
A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Bối cảnh, tình hình  

Năm 2021, Đảng bộ nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ 
trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết thúc năm học 2020 - 
2021 và triển khai nhiệm vụ học kì I, năm học 2021 - 2022; thực hiện Chỉ thị số 800/CT-
BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD-ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó 
với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; 
Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 
2022 của ngành GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở 
GD-ĐT về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2021 - 2022; Công văn số 
4499/BGDĐT-GDĐH ngày 06/10/2021 của  Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục đại học năm học 2021 - 2022.  

Về công tác Đảng: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; rà soát, bổ sung quy hoạch chi ủy các chi bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2022 và quy hoạch chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kiện toàn, 
sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc. 

Về công tác tổ chức: Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc trường theo Đề án được Sở 
GD-ĐT phê duyệt và triển khai công tác cán bộ. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. 

2. Đội ngũ  

- Số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ: 09. Ban thường vụ: 03 (01 Bí thư; 01 
Phó bí thư; 01 Ủy viên BTV). UBKT Đảng ủy: 02 (01 chủ nhiệm UBKT, 01 phó chủ 
nhiệm UBKT). 

 - Từ tháng 1 đến tháng 10/2021: số chi bộ trực thuộc: 08 với 72 đảng viên. Đến tháng 
11/2021: Đảng bộ thực hiện sắp xếp, sáp nhập các chi bộ trực thuộc, từ 8 chi bộ còn 6 chi 
bộ với 72 đảng viên (chính thức: 69; dự bị: 03; đi học, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: 
03; dân tộc: 07; tôn giáo: 01). 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 03. Thạc sĩ: 49. Đại học: 16;  Cao đẳng: 01; Trung 
cấp: 01. 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp LLCT: 05. Trung cấp LLCT: 04. Đang học 
Cao cấp LLCT: 01. Đang học trung cấp LLCT: 09.    

3. Những thuận lợi và khó khăn  

3.1. Thuận lợi  
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- Đảng bộ Nhà trường được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng úy khối các Cơ 
quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk. 

- Đảng ủy, Ban giám hiệu đoàn kết, thống nhất và phối hợp tốt trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo mọi hoạt động chung của nhà trường.  

- Đội ngũ đảng viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề và có trách nhiệm trong việc 
đóng góp, xây dựng, phát triển nhà trường. 

3.2. Khó khăn 

- Trình độ nhận thức của viên chức không đồng đều nên ảnh hưởng đến kết quả 
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy 
định của ngành. 

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động đến tâm 
lý của cả người dạy và người học, gây khó khăn nhất định đến việc triển khai và thực hiện 
các nhiệm vụ của nhà trường. 

B.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

1.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học 

Đảng ủy thường xuyên quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường tổ chức, quản lý 
công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đảm bảo quy chế của Bộ 
GD-ĐT. Trong năm, nhà trường đã tổ chức điều chỉnh, bổ sung và ban hành chương trình 
đào tạo hệ chính quy ngành GDMN; các quy định về dạy học, thi, kiểm tra trực tuyến các 
các loại hình; quy định về kiến tập, thực hành, thực tập phù hợp với tình hình hiện nay. 

Kết quả: 
- Công tác tuyển sinh năm 2021: ngành GDMN tuyển sinh được 452/473 chỉ tiêu 

được giao, đạt 95,6% (trong đó hệ chính quy: 197 SV; hệ liên thông từ TC lên CĐ: 255 SV). 
Tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các trường Đại học trong nước đào tạo liên thông lên trình độ 
đại học, tuyển sinh được 297/1900 chỉ tiêu, đạt 15,63%; tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, 
cấp chứng chỉ như bồi dưỡng cán bộ QLGD (56 HV); bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 9 đợt (6.689 
HV); khảo thí cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và ứng dụng CNTT cơ bản: 1 
đợt với 25 thí sinh (Tiếng Anh: 13; ứng dụng CNTT cơ bản: 12). 

- Xét học tiếp, thôi học học: Học kỳ II, năm học 2020 - 2021, số SV được học tiếp: 
197; cảnh báo: 01; buộc thôi học: 0. Số SV được xếp loại thực tập tốt nghiệp: 250/252, 
trong đó: xuất sắc: 205 (82%); giỏi: 42 (16,8%); khá: 3 (1,2%). Số HSSV được xét tốt 
nghiệp: 270, trong đó: xuất sắc: 13 (4,81%); giỏi: 114 (42,2%); khá: 139 (51,5%); trung 
bình: 04 (1,49%). Học kỳ I, năm học 2021 - 2022: số SV khóa 45, 46 được học tiếp: 193 
(xuất sắc: 01; giỏi: 36; khá 150; trung bình: 06; yếu: 0; cảnh báo: 0; buộc thôi học: 0).  

- Trường THSP Mầm non Hoa Hồng: Huy động trẻ ra lớp đúng tiến độ, cụ thể: trẻ 2 
tuổi ra nhà trẻ: 73 cháu (đạt 100%); trẻ 3-5 tuổi: 225 cháu (đạt 100%); trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu 
giáo: 144 cháu (đạt 100%). Trang bị phòng học múa cho trẻ; sửa chữa cơ sở vật chất. Xây 
dựng video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ ở nhà. Thực hiện 
vệ sinh, khử khuẩn lớp học và đồ dùng dạy học. Hướng dẫn sinh viên khoá 45, 46 kiến tập 
và thực hành sư phạm theo hình thức trực tuyến. 
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- Công tác nghiên cứu khoa học: Hoạt động NCKH tuân thủ các quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ. Kết quả năm học 2020 -2021: 100% GV 
hoàn thành nhiệm vụ NCKH với 233 chuyên đề seminar cấp bộ môn; 02 sáng kiến kinh 
nghiệm (01 giải B và 01 giải C cấp Sở); 07 bài báo đăng trên các tạp chí Khoa học 
chuyên ngành và kỷ yếu Hội thảo, trong đó 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quốc 
tế; 04 đề tài khoa học cấp trường được nghiệm thu. Năm học 2021 - 2022: tổ chức Hội 
nghị Khoa học và Đào tạo, thực hiện nhiệm vụ NCKH, cụ thể: triển khai cho 03 sinh viên khóa 
45 ngành GDMN đăng ký khóa luận tốt nghiệp; 04 GV đăng ký đề tài cấp trường; 88 GV 
đăng ký seminar với 222 chuyên đề; 20 GV biên soạn đề cương chi tiết chương trình bồi 
dưỡng giáo viên; 06 GV đăng ký viết bài báo trên các tạp chí khoa học và Thông tin khoa 
học của trường; 01 GV đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm; viết bài và xuất bản Thông tin 
Khoa học số 14.  

1.2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và công tác sinh viên 

1.2.1. Công tác tổ chức cán bộ 
Tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 45 năm thành lập Trường (16/5/1976 
- 16/5/2021); tổ chức lớp sinh hoạt chính trị đầu năm học cho viên chức, người lao động. 

Nhà trường luôn chủ động kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ phù 
hợp với quy mô và định hướng phát triển của trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030. Đội ngũ viên chức về cơ bản đạt chuẩn. Đa số giảng viên, giáo viên có chứng 
chỉ nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành. Năm 2021, nhà 
trường có 05 tiến sĩ, 81 thạc sĩ; đại học: 53. Giảng viên chính: 13.  

Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với 17 GV và NV. Sắp xếp, điều 
chuyển nhân sự các đơn vị trong nhà trường phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể phân 
công 14 GV kiêm nhiệm công tác hành chính. Giải quyết chế độ xin thôi việc và 
thuyên chuyển công tác (10). Chia tay viên chức nghỉ hưu (05). Thực hiện kịp thời 
chế độ chính sách cho viên chức, người lao động. Xét nâng bậc lương thường xuyên 
cho 57 viên chức; nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 90 viên chức; điều chỉnh 
lương hợp đồng: 04; nâng lương trước thời hạn (07).  

Thực hiện Đề án sắp xếp lại các đơn vị từ 17 đơn vị còn 10 đơn vị và tổ chức Hội nghị 
công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm mới viên chức quản lý các đơn vị trực 
thuộc trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị (24 viên chức 
quản lý các đơn vị; 13 trưởng/ phó/ phụ trách/ kiêm nhiệm trưởng bộ môn).  

Ban hành các văn bản: Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; Quy định về chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường; Quy tắc ứng xử trong Trường CĐSP; 
Quy chế về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức, người lao động; Quy 
định về nhiệm vụ và quyền hạn của cố vấn học tập; kiện toàn tổ pháp chế năm học 2021 - 
2022 và phân công nhiệm vụ; kiện toàn Hội đồng khoa học năm học 2021 - 2022; Ban biên 
tập Thông tin khoa học và Ban quản lý trang Web của nhà trường (08 đồng chí) và phân 
công nhiệm vụ các thành viên. Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện ba công 
khai theo quy định. 

1.2.2. Công tác thi đua, khen thưởng 

Kết quả phân loại, thi đua khen viên chức và  HSSV năm học 2020 - 2021: 169 viên 
chức được xếp loại, trong đó, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 31 (18.3%), Hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ: 131 (77.5%), Hoàn thành nhiệm vụ: 03 (1.8%), chưa xếp loại: 04 (2.4%). Danh 
hiệu thi đua: về cá nhân: Lao động tiên tiến: 152; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05; về tập thể: 
Tập thể lao động tiên tiến: 06. Khen thưởng các cấp: Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen: 02 
tập thể và 17 cá nhân; Hiệu trưởng tặng giấy khen: 12 tập thể và 41 cá nhân.  

1.2.3. Công tác học sinh, sinh viên 

Phân công đội ngũ cố vấn học tập phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Tổ 
chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học cho sinh viên (02 đợt). Thực hiện trợ cấp xã hội 
cho 131 HS, SV (khóa 44: 37; khóa 45: 32; khóa 46: 49;  hệ TCSP A45: 13). Hỗ trợ chi phí 
học tập cho 11 SV. Cấp 75 suất học bổng khuyến khích học tập cho HS, SV. Khen thưởng 
Tập thể học sinh, sinh viên tiên tiến: 03 lớp; sinh viên xuất sắc: 01; giỏi: 15; khá: 25. 

1.3. Công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục 

Thực hiện công tác tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài chương trình đào tạo 
ngành GDMN, trình độ Cao đẳng. Tham gia và thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các hoạt 
động chuyên môn về đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Ban 
hành kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022.  

Thanh tra định mức lao động và nghiên cứu khoa học của các đơn vị. Tham gia đầy 
đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo. Tiếp tục triển 
khai, thực hiện “Ba công khai”; công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của trường, 
gắn với yêu cầu của nền kinh tế - xã hội của địa phương theo đúng quy định của Bộ GD-
ĐT. Nghe đoàn thanh tra Sở GD-ĐT công bố Kết luận thanh tra và thực hiện kiểm điểm 
các đơn vị và cá nhân sau Kết luận thanh tra.   

1.4. Công tác Hành chính - Quản trị  

1.4.1. Công tác cơ sở vật chất 

 Nhà trường bảo quản, khai thác sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả đúng mục đích; 
đảm bảo các điều kiện nhằm đáp ứng tốt cho việc dạy - học. Tổ chức xây dựng, thực hiện 
và quyết toán các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị đào tạo kịp thời, có hiệu quả và tuân thủ 
đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư, mua sắm thiết bị, hàng hóa. Sửa 
chữa, nâng cấp một số công trình đã xuống cấp đáp ứng hoạt động dạy và học của nhà 
trường như: Thư viện, Nhà đa chức năng, đường nhựa xuống làng sư phạm và đường 
điện tại cơ sở 1 và cơ ở 2. Bàn giao Trung tâm Ký túc xá sinh viên và cơ sở vật chất kèm 
theo để tỉnh trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến số 1 từ tháng 7/2021.  

1.4.2. Công tác phòng, chống dịch COVID-19  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; khai báo y tế, vệ 
sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19; quản lý viên chức; triển khai quét mã QR để quản 
lý người ra vào cơ quan; thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trong nhà trường, định kỳ báo cáo Sở GD-ĐT. Hiện đội ngũ viên 
chức, người lao động của nhà trường đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin; thực hiện nghiêm túc 
“Thông điệp 5K” và các hướng dẫn về phòng, chống dịch. Phát động viên chức, người lao 
động và sinh viên toàn trường tham gia 02 cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống dịch COVID-19” và cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” do 
Sở GD-ĐT và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Kết quả có 
119 lượt viên chức tham gia. 
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1.4.3. Công tác an ninh trật tự 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; chăm sóc và 
bảo vệ cảnh quan môi trường; thực hiện tốt công tác xã hội, công tác kết nghĩa. Củng cố 
lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy. Hoàn thành công tác huấn luyện tự vệ 
năm 2021 với 09 người tham gia.  

1.4.4. Công tác xã hội, dân vận, công tác kết nghĩa   

Tổ chức thăm và tặng quà các đơn vị và Buôn kết nghĩa Eakhit, xã EaBhôk, huyện 
Cư Kuin nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với số tiền 58.900.000 đồng; ủng hộ Quỹ vắc 
xin phòng, chống COVID: 16.310.000 đồng/ 02 đợt; Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021: 
31.979.000 đồng; Quỹ máy tính cho em: 22.060.487 đồng. 

1.5. Công tác tài chính  

Thực hiện tốt công tác tài chính và quyết toán tài chính năm 2021. Thực hiện các 
khoản chi thường xuyên trong năm: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh phí công 
đoàn, chế độ trợ cấp xã hội cho SV. Thu lệ phí tuyển sinh. Rà soát, kiểm tra các hợp đồng 
liên kết đào tạo và thanh lý hợp đồng.  

Hoàn thành thảo luận dự toán ngân sách năm 2022 với Sở GD-ĐT và Sở Tài chính. 
Thanh toán thừa giờ năm học 2020 - 2021, chi thu nhập tăng thêm và chi theo Quy chế 
chi tiêu nội bộ cho viên chức, người lao động (04 đợt/năm). Tiếp tục phối hợp thực hiện 
với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk về công tác tài chính năm học 2019 -
2020 theo Công văn số 492/CSKT-Đ4 ngày 16/9/2021 của Công an tỉnh Đắk Lắk. Bổ sung, 
sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. 

2. Công tác xây dựng Đảng 

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Đảng ủy quan tâm, xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 đợt học tập, quán triệt các văn 
bản của Trung ương và tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần 
thứ XVII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và 
làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa - 
Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 
Đảng ủy đã bám sát Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, định hướng của cấp trên 
xây dựng chương trình hành động năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế nhà trường. 

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Đảng uỷ ra nghị quyết tháng, quý; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của 
Đảng uỷ.  

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc trường từ 17 
đơn vị còn 10 đơn vị; rà soát, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị 
trực thuộc trường nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy 
nhà trường. Sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc từ 8 chi bộ còn 6 chi bộ và kiện toàn chi ủy 
các chi bộ. 
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Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chi ủy các chi bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2022 và quy hoạch chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đảng uỷ lấy 
phiếu tín nhiệm đề nghị thẩm định lịch sử chính trị bổ sung BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -
2025 (01 đồng chí).  

Lãnh đạo, chỉ đạo làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho các đảng viên được điều 
động, luân chuyển vị trí công tác về các đơn vị trong nhà trường (15); chuyển sinh hoạt Đảng 
cho các đảng viên nghỉ hưu theo chế độ (05); thuyên chuyển công tác và xin thôi việc (10). 
Xem xét về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính (06). 

Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện 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”, Đảng bộ 
nhà trường có 01 đảng viên được Đảng ủy khối tặng giấy khen; 02 đảng viên được Đảng 
ủy nhà trường tặng giấy khen. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng 
đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Hội nghị tổng công tác 
xây dựng Đảng và phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021.  

Về phân loại đảng viên: tổng số đảng viên: 72, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 
09 (12.9%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 59 (84.3%); Hoàn thành nhiệm vụ: 01 (1.4%); Không 
hoàn thành nhiệm vụ: 01 (1.4%); Không xếp loại: 02.  

Về phân loại tổ chức cơ sở Đảng: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 05; Chi bộ hoàn 
thành nhiệm vụ: 01; Đảng bộ nhà trường đề nghị xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Về khen thưởng: Đề nghị BCH Đảng bộ khen thưởng: 09. 

2.3. Công tác phát triển Đảng 

Kết nạp đảng viên mới: 04, vượt chỉ tiêu được giao 33,3% (4/3); xét kết nạp Đảng: 08; 
chuyển Đảng chính thức: 06; đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới: 04 (Chi bộ 1: 01; Chi bộ 
4: 02;  Chi bộ 7: 01). Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận kết nạp Đảng cho 31 quần chúng ưu tú 
vào tháng 1/2021. 

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Thực hiện tốt công tác giám sát, triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu bia 
trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.  

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy năm 2021, cụ thể:  

Đối với Đảng uỷ 

- Số chi bộ được kiểm tra: 02 (thực hiện tốt: 02; thực hiện chưa tốt: 0; có khuyết điểm, 
vi phạm: 0). 

- Số chi bộ được giám sát: 01 (số chi bộ thực hiện tốt: 01; số chi bộ được phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm: 0). 

- Số đảng viên được kiểm tra chấp hành theo kế hoạch: 02 (đảng uỷ viên: 02; thực 
hiện tốt: 02; thực hiện chưa tốt: 0). 

Đối với UBKT Đảng uỷ 

- Số chi bộ được kiểm tra: 01 (thực hiện tốt: 01; thực hiện chưa tốt: 0; có khuyết điểm, 
vi phạm: 0). 
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- Số chi bộ được giám sát: 01 (số chi bộ thực hiện tốt: 01; số chi bộ được phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm: 0). 

- Số đảng viên được giám sát chuyên đề theo kế hoạch: 01 (thực hiện tốt: 01; thực 
hiện chưa tốt: 0). 

- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm: 05. Nội dung: việc chấp hành nhiệm vụ 
được giao. Đối với 05 đồng chí được kiểm tra, mặc dù có những khuyết điểm nhất định với 
trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chuyên môn nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ 
luật. 05 đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm tại Chi bộ và rút kinh nghiệm.  

Đối với các chi bộ trực thuộc 

- Kiểm tra đảng viên chấp hành: 47, trong đó cấp uỷ viên: 09 (03 đảng uỷ viên; 06 chi 
uỷ viên). Thực hiện tốt: 47; có khuyết điểm, vi phạm: 0; phải thi hành kỷ luật: 0. 

- Giám sát thường xuyên: 100% đảng viên được giám sát thường xuyên.  

2.5. Lãnh đạo, xây dựng các tổ chức đoàn thể 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức hội trại 
Tháng thanh niên 2021, đẩy mạnh thi đua hướng về kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 45 
năm thành lập trường. Trao quà Tết cho HS, SV nghèo có học lực giỏi; chấm giao ước thi 
đua; tổng kết công tác Đoàn - Hội; xét thi đua, khen thưởng năm học; hoàn thành kế 
hoạch tình nguyện hè năm 2021. Tham gia Lễ thắp nến tri ân và tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho SV nhân kỷ niệm ngày 
Thương binh Liệt sĩ. Tổ chức chương trình chào đón tân SV khoá 47 và triển khai 4 bài 
lý luận cho đoàn viên thanh niên theo hình thức trực tuyến. Hội sinh viên tổ chức bình 
chọn sinh viên “5 tốt” cấp trường, cấp tỉnh và cấp TW. Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên và 
chi đoàn Trường THSP Mầm non Hoa Hồng triển khai làm được 210 kính chống giọt bắn 
và 65 chai nước sát khuẩn phục vụ cho 2 cơ sở của nhà trường và tặng Tỉnh đoàn Đắk 
Lắk chung tay phòng, chống dịch COVID-19.  

Kết quả phân loại:  Đoàn thanh niên: “Xuất sắc”. Hội sinh viên: “Xuất sắc”.                                                          

Công đoàn trường chỉ đạo Ban nữ công tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế 
Phụ nữ 8/3. Triển khai Công văn số 08/CĐN  ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Công đoàn ngành 
về việc nữ cán bộ viên chức, người lao động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Triển khai công tác 
bình xét thi đua năm học 2020 - 2021; tổ chức phát quà tết Thiếu nhi cho con của viên chức, 
người lao động. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Thực hiện 
có hiệu quả các cuộc vận động, tham gia tốt các hoạt động xã hội, công tác kết nghĩa, công 
tác dân vận. Tổ chức phát quà cho con của CBVC trong trường nhân dịp Tết Trung thu. 

Kết quả phân loại: Công đoàn cơ sở “Hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ”.  

Hội Khuyến học chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch của Hội. Phát triển hội viên 
mới. Tổ chức trao 07 phần thưởng cho con của viên chức nhà trường đậu Đại học tại kỳ 
tuyển sinh Đại học năm 2021 với số tiền 3.500.000 đồng. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu, khuyết điểm 

3.1.1. Ưu điểm 
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 - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy nhà trường đã ban hành các chủ 
trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của 
nhà trường. 

 - Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết. Năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu trong Đảng từng bước được nâng lên. Tinh thần đấu tranh tự phê 
bình và phê bình có những chuyển biến nhất định.  

 - Đa số chi ủy Chi bộ, ủy viên BCH Đảng bộ trưởng thành về mọi mặt; cán bộ, 
đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có ý thức 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.   

3.1.2. Khuyết điểm 

 - Nghiệp vụ công tác Đảng của một bộ phận chi ủy Chi bộ còn hạn chế, chậm 
được khắc phục, cải tiến; còn bị động trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công 
tác phát triển Đảng.  

- Công tác nắm bắt tư tưởng của một bộ phận chi ủy Chi bộ đối với cán bộ, quần 
chúng chưa được kịp thời. Sự phối hợp giữa chi ủy Chi bộ và lãnh đạo đơn vị còn chưa 
thật nhịp nhàng. 

3.2. Nguyên nhân của ưu, khuyết điểm 

3.2.1. Nguyên nhân của ưu điểm 

- Đảng uỷ luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của nhà trường để lãnh đạo, chỉ đạo 
kịp thời, có hiệu quả. Đội ngũ đảng viên nói chung, BCH Đảng bộ nói riêng phát huy 
khối đoàn kết; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác.  

- Đảng uỷ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập, 
quán triệt đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước cho viên chức và người lao động. Chỉ đạo và triển khai thực hiện có kết quả nhiệm 
vụ được giao.  

    - Đảng uỷ đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi và tạo điều kiện thuận lợi 
để chính quyền và đoàn thể hoạt động có hiệu quả.  

    - Đảng uỷ đã đề ra công tác trong từng tháng, quý đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Do 
đó tất cả các nội dung công tác đã cơ bản hoàn thành.  

3.2.2. Nguyên nhân của khuyết điểm 

- Biện pháp đề ra chưa thật sự nhạy bén, chưa sâu sát và kịp thời nên hiệu quả còn 
hạn chế.  

- Một bộ phận chi uỷ chi bộ chưa phối hợp kịp thời với chính quyền, tổ chức đoàn 
thể của đơn vị mình trong việc quản lý, nắm bắt tư tưởng của viên chức và người lao 
động để kịp thời trao đổi, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường.  

3.3. Bài học kinh nghiệm và phương hướng khắc phục 

- Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát kịp thời đối 
với Chi bộ còn hạn chế về nghiệp vụ công tác Đảng; từ đó đề ra biện pháp khắc phục kịp 
thời những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của Chi bộ.  
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- Chỉ đạo chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể tăng cường công 
tác nắm bắt tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phát huy vai trò 
nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, chi ủy chi bộ 
trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho  cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc đơn 
vị mình quản lý.       

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 

 
A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2022, Đảng bộ nhà trường tiếp tục triển khai Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 
24/8/2021 của Bộ GD-ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch 
COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 
số 18/CT-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 2022 
của ngành GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở GD-ĐT 
về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2021 - 2022; Công văn số 
4499/BGDĐT-GDĐH ngày 06/10/2021 của  Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục đại học năm học 2021 - 2022.  

Về công tác Đảng: Đảng ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc trường, 
nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

1.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học 

- Công tác tuyển sinh: Xây dựng phương án tuyển sinh năm 2022, chú trọng đổi mới 
phương thức tuyển sinh. Tiếp tục tuyển sinh hệ VLVH, liên kết đào tạo, chương trình 2, liên 
thông từ trung cấp lên cao đẳng, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp.  

- Công tác đào tạo: Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, chú trọng nâng cao chất 
lượng dạy - học theo hình thức trực tuyến. Trang bị phần mềm trực tuyến về đào tạo, tuyển 
sinh, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả người học. Cập nhật, điều chỉnh và bổ sung chương 
trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình 
bồi dưỡng cấp chứng chỉ. Trường Thực hành sư phạm mầm non Hoa Hồng tổng kết năm học 
2021 - 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022.  

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ 
theo hướng thiết thực và hiệu quả, theo lĩnh vực ưu tiên phù hợp trình độ năng lực cán bộ 
giảng viên, phù hợp yêu cầu phát triển nhà trường; nâng cao chất lượng Thông tin Khoa 
học; cải tiến chất lượng hoạt động seminar, sáng kiến kinh nghiệm, khóa luận tốt nghiệp. 
Quan tâm đến việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường.  

1.2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và công tác học sinh, sinh viên 

Triển khai kế hoạch nghỉ hè cho sinh viên và viên chức. Triển khai công tác thi đua 
năm học. Thực hiện tốt chương trình thi đua của trường chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. 
Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện 3 công khai theo quy định. Thực hiện tốt chế 
độ chính sách đối với viên chức, người lao động. Chú trọng thực hiện bồi dưỡng thường 
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xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
của từng bậc học theo Luật Giáo dục năm 2019.  

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác thể thao và y tế trường học 
cho SV bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiếp tục đăng ký với Phòng PA03, Công 
an tỉnh về việc triển khai mô hình điểm “Khu nội trú an toàn, văn minh, không có tội 
phạm và tệ nạn xã hội”. Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện SV. Thực hiện 
trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho  SV, cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV.  

1.3. Công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục 

Tiếp tục thực hiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non 
trình độ cao đẳng. Phấn đấu hoàn thành công tác đánh giá ngoài trong năm học 2021-2022.  

Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính khách quan, chính xác, tạo 
thuận lợi tối đa cho người dạy và người học. 

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 trong đội ngũ viên chức, 
người lao động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong công tác phòng 
chống tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, trường học thực sự trong sạch, 
vững mạnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của viên chức, người lao động 
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. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn 
chặn, phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý, ngăn chặn hậu quả do hành vi 
tham nhũng gây ra theo quy định của pháp luật. 

1.4. Công tác Hành chính - Quản trị  

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trong tình hình mới; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm 
sức khỏe cho người học, viên chức và người lao động. 

Quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ pháp 
chế nhà trường trong việc kiểm tra, giám sát các văn bản do nhà trường ban hành, đảm 
bảo đúng quy trình, thể thức.  

Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo 
dục, quảng bá và giới thiệu hình ảnh của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, đặc biệt là trên trang thông tin điện tử của nhà trường.   

Đảm bảo nề nếp, an ninh trật tự trường học. Thực hiện tốt công tác phòng, chống 
cháy nổ trong nhà trường. Quản lý và sử dụng hiệu quả CSVC, thực hiện nghiêm quy 
trình bảo dưỡng, bảo trì CSVC, trang thiết bị của trường. Tăng cường quản lý đất đai; tài 
sản công. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ; đảm bảo yêu cầu sinh hoạt, học tập 
cho SV; từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho viên chức, người lao động.  
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1.5. Công tác tài chính  

Thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng quy định, tiết 
kiệm. Chủ động thực hiện các biện pháp thu, chống thất thoát, lãng phí. Đôn đốc thực 
hiện các hồ sơ, chứng từ thanh toán và các chế độ cho viên chức, người lao động, sinh 
viên trong năm theo đúng quy định, thời hạn thanh toán. Xây dựng phương án tự chủ về 
tài chính đối với đơn vị theo quy định. 

2. Công tác xây dựng Đảng 

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Nâng cao tính chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh tự 
phê bình và phê bình. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội các 
chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội BCH Công đoàn trường, nhiệm kỳ 2022 - 
2027; Đại hội BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức Hội 
nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, 
công tác đảng vụ, đảng phí theo quy định. 

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng 
ủy năm 2022. 

2.4. Lãnh đạo, xây dựng các tổ chức đoàn thể 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống 
cho đoàn viên thanh niên, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội BCH Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2022 - 2025. Triển khai các hoạt động Tháng thanh niên, công tác thanh 
niên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi năm 2022, các hoạt động thể dục thể thao, công tác 
xã hội, thiện nguyện, thực hiện tốt chương trình công tác của Đoàn cấp trên và Cụm thi 
đua số 4.  

Công đoàn trường:  Tổ chức Đại hội BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát 
động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện tốt công tác xã 
hội, công tác từ thiện, công tác kết nghĩa.  

Hội Khuyến học: Thực hiện chương trình công tác của Hội năm 2022 theo kế hoạch.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và một số nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Trường CĐSP Đắk Lắk./. 

                                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ   

Nơi nhận:                                                                                       BÍ THƯ                                                  

– Đảng uỷ Khối các CQ-DN tỉnh (để báo cáo);                                                              (Đã ký) 
– Ban Giám hiệu; Đảng ủy viên;                                                                                                              
– Các chi bộ; 
– Các đoàn thể;  
– Lưu VPĐU.                                                                                
                           Lữ Thị Hải Yến 
                                                                 


