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Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi 

việc sẽ tốt”. Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, chi ủy chi bộ khoa TCNH 

đã nhận thức được chi bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với 

quần chúng, CBVC trong khoa. Chi bộ là nơi nắm bắt tư tưởng quần chúng, đảng viên 

và định hướng tư tưởng quần chúng theo đúng chủ trương của Đảng ủy, BGH và là nơi 

quan trọng triển khai, thực hiện các nghị quyết của đảng ủy-BGH, thống nhất hành động 

trong tập thể khoa TCNH khi thực hiện các nhiệm vụ mà cấp trên đã phân công. Khoa 

Tài chính – Ngân hàng là một trong những khoa lớn của nhà trường, thực hiện nhiệm 

vụ chính trị đào tạo sinh viên và phát triển các chương trình từ cao đẳng, đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ; Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo sv các hệ, việc kiểm định chất lượng các CTĐT, 

thực hiện các đề tài NCKH các cấp và công bố quốc tế cũng là nhiệm vụ quan trọng 

không kém. Tất cả các nhiệm vụ này thật sự là thách thức. Nhưng với sự quyết tâm và 

tinh thần trách nhiệm cao của tập thể khoa TCNH dưới sự lãnh đạo của chi bộ, khoa đã 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được BGH phân công. Để có thể lãnh đạo tập thể 

khoa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Chi ủy Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân 

hàng, luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tạo chuyển biến tích cực 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao cho. Được sự tin tưởng và 

phân công của đảng ủy, chi bộ xin báo cáo lại 1 số kinh nghiệm mà chi bộ đã thực hiện 

nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua như sau: 

 

1. Bám sát  và thực hiện đúng hướng dẫn, quy định của Đảng ủy cấp trên  

Trong những năm qua, nhìn chung sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện bài bản, 

nghiêm túc, theo định kỳ hàng tháng.  

Về nội dung, chi bộ đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09 trước đây và bây giờ 

là Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Chi bộ cũng đã bám sát Quy định 25-

QĐ/TU, ngày 13-2-2019 của Ban Thường vụ Trung ương về tiêu chí đánh giá chất 

lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Theo đó, trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy họp để 

thống nhất nội dung. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn của cấp 

ủy cấp trên; xác định nội dung trọng tâm để thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, nhất là 

những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở Trường, ở Khoa. 



Trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung 

dân chủ; cấp ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình. Sinh 

hoạt đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; chống bệnh thành tích, dĩ hòa 

vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Cấp ủy chi bộ chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện đúng quy trình, đổi mới 

hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng 

năm. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, 

kế hoạch đơn vị đã đề ra. 

Luôn phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia 

góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức tự rèn 

luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng 

viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ (thường kỳ, chuyên đề) đã đi vào nề nếp, nội dung 

sinh hoạt được đổi mới, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn 

bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng: xây dựng và thực 

hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên và đảng viên; 

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo 

tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; Nhận thức của 

đảng viên về chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công 

đã được nâng lên; đa số đảng viên gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; chấp hành 

tốt nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc ghi chép, ký, lưu giữ, bảo quản sổ sinh hoạt chi 

bộ theo quy định... công tác phát triển đảng được chi bộ rất chú trọng. hang năm chi bộ 

đều kết nạp được các quần chúng gv ưu tú vào hàng ngũ đảng. Đó là các giảng viên có 

lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành sự phân công của tổ chức, đi đầu trong công 

tác NCKH và học tâp nâng cao trình độ.  

2. Gắn sinh hoạt chi bộ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh 

Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Khoa 

Tài chính Ngân hàng là gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập Bác về 

phương pháp làm việc khoa học, có kế hoạch. Học tập bác về tác phong làm việc gần 

gũi, lắng nghe. Học tập Bác về việc nêu gương của người đảng viên, đặc biệt vai trò 

nêu gương của người đứng đầu. Theo đó, tại một số buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng 



tháng, chi ủy phân công đảng viên kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

sau đó đảng viên thảo luận, tự rút ra bài học cho bản thân.  

Trong những năm qua, bên cạnh việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ được thực hiện tốt, 

Chi bộ còn coi trọng sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ đã duy trì sinh hoạt chuyên đề 1 

quý/lần, có sự kết hợp với các Chi bộ khác, tại các địa điểm cách mạng. Nội dung sinh 

hoạt bám sát những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và về công tác 

tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, công tác Dân vận, đoàn thể, chăm lo đời sống nhân dân…, 

bám sát chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” 

theo từng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các nội dung sinh hoạt này đã làm cho 

đảng viên thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng từ các buổi sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo 

chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và ý thức trách nhiệm 

trong công việc của mỗi người. 

Ngoài ra, Chi bộ còn coi trọng công tác gần dân, như Chi bộ phối hợp cùng các ban 

ngành ở địa phương như UBND xã, Ban vận động quỹ vì người nghèo xã Vĩnh Lợi, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang xây nhà Đại đoàn kết;  thăm Mẹ Việt Nam anh hùng 

tại Quận 7, TPHCM, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người lao 

động khó khăn trong dịch bệnh Covid 19. 

   

3. Cụ thể nhiệm vụ công tác theo từng tháng, từng quý 

Bám sát nghị quyết của Đảng ủy Trường, Đảng ủy Khối và Đảng bộ TPHCM để 

xây dựng công tác cụ thể của chi bộ đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân 

để thực hiện, sau đó có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó chất lượng sinh hoạt 

chi bộ được nâng lên, vai trò tổ chức Đảng được khẳng định là nhân tố quan trọng bảo 

đảm sự lãnh đạo của Đảng ở Chi bộ. Ví dụ, để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng 

của đảng bộ là đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tổ chức cuộc thi online có 

ý nghĩa thiết thực với những câu hỏi gần gũi, gợi nhớ được những thông tin quan trọng, 

những ngày kỷ niệm về Bác Hồ Chí Minh, về Trường, về Khoa Tài chính – Ngân hàng, 

lan tỏa tinh thần toàn dân đoàn kết phòng chống Covid-19, tập thể giảng viên và sinh 

viên Khoa thấy và hiểu được những dấu ấn lịch sử, những thành tựu đáng tự hào của 

Trường, của Khoa, từ đó nâng cao ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và mỗi sinh viên nâng cao lòng tự hào, thêm yêu quý hơn 

về đất nước Việt Nam, về ngôi Trường, về Khoa mà mình đang học. 

Nội dung mỗi buổi sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị kỹ nên việc triển khai họp tiết 

kiệm thời gian nhưng đã thu hút hầu hết đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, thể hiện 



chính kiến của mình, tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự 

phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.  

Trong phiên họp định kỳ hàng tháng đồng chí Bí thư tiến hành tổng kết, nhận xét 

kết quả thực hiện của tháng trước và khen ngợi những thành quả đạt được của các cá 

nhân và chi bộ và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng. Các đảng viên đã vận 

dụng các chủ đề hàng tháng vào công tác chuyên môn như giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học và các công tác khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Kết quả là 

100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ (cả về kết quả đánh giá chuyên môn và 

kết quả đánh giá phân loại đảng viên). 

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực 

tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, 

duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là 

cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng, góp phần xây dựng chi bộ Khoa Tài 

chính - Ngân hàng luôn trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển không ngừng 

của Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing 

 

4. Một số hạn chế  

Mặc dù sinh hoạt chi bộ của khoa TCNH trong thời gian qua có những chuyển biến rõ 

rệt, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của khoa đạt được những thành công nhất định. Tuy 

nhiên, sinh hoạt chi bộ vẫn còn 1 số khó khăn và hạn chế sau: 

- Các cơ sở giảng dạy của trường khá phân tán nên việc duy trì tỷ lệ đảng viên 

tham gia họp chi bộ đủ 100% là khó khăn.  

- Thời gian qua chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề kết hợp các chuyến về nguồn 

đã tạo sự gắn kết và hiệu ứng tốt từ các đảng viên trong chi bô tuy nhiên để duy 

trì các buổi sinh hoạt như vậy thì đòi hỏi chi phí khá lớn. 

- Trước khi có hướng dẩn 252-HD/BTGĐUK, nội dung sinh hoạt chuyên đề chi 

bộ chọn chủ yếu là các nội dung liên quan đến công tác đảng nên khá khô khan. 

Theo HD 252 thì nội dung sinh hoạt chuyên đề có thể bao gồm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ hoặc  

Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây 

dựng một đề án, đề tài có chất lượng hoặc Phương pháp tự nghiên cứu, 

học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên. 

Vì vậy năm 2020 chi bộ mạnh dạn để xuất các chủ đề liên quan nhiều đến chuyên 

môn của khoa. Nhưng vẫn có 1 băn khoăn sẽ đề xuất trong nội dung tiếp theo. 

 



5. Kiến nghị: 

- Cho phép kết hợp các buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung về công tác chuyên 

môn của khoa với các buổi hội thảo khoa học của khoa. 

- Cấp thêm kinh phí hoạt động cho chi bộ để tạo điều kiện cho chi bộ tổ chức được 

nhiều hoạt động sinh hoạt chi bộ, chuyên đề phong phú hơn. 

- Một kiến nghị mang tính chiến lược và mong muốn của tất cả thầy cô là đảng 

ủy, BGH có chiến lược qui hoạch lại các cơ sở đào tạo của nhà trường, tránh sự 

phân tán như hiện nay. 

 

Trên đây là một số ý kiến mang tính chủ quan xuất phát từ thực tiển hoạt động của chi 

bộ. Rất mong nhận được các góp ý của các đồng chí trong hội nghị. 

 


