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Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHYK Phạm Ngọc 

Thạch, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đặc điểm tình hình thực tế của Đảng bộ trường 

ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHYK trường Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 

2015 -2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch nhằm cụ thể hoá các chủ trương, nhiệm vụ, 

giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ mà nghị quyết 

đã đề ra. 

2. Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm lãnh đạo hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động 

của các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ Trường ĐHYK PNT. 

3. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với việc triển khai Nghi ̣quyết Đaị hôị 

V của Đảng bộ khối các trường ĐH,CĐ và TCCN, nghị quyết ĐH Đảng bộ 

Thành phố lần X và các chỉ thi,̣ nghi ̣quyết, chỉ đạo khác của cấp trên. Thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm 

vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, 

quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học 
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sinh, sinh viên về tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện nghiêm kỷ luật 

phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu; góp phần đấu tranh làm thất bại hoạt 

động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 

lần thứ V, Nghị quyết ĐH Đảng bộ trường ĐHYK PNT nhiệm kỳ 2015 -2020 

trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh, sinh viên. Chủ 

động phối hợp bám sát nhiệm vụ chính trị của Trường được Bộ, Ngành, thành 

phố giao, đặc biệt chú trọng việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để xác định 

nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực 

tiễn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

được giao phó. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường 

xuyên của tổ chức đảng và đảng viên; tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ theo phương châm 

“tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động, 

phong trào thi đua và chú trọng công tác nhân rộng gương điển hình tiên tiến 

trong toàn Đảng bộ Trường.  

2. Công tác chuyên môn 

- Đảng ủy trường tập trung triển khai các giải pháp nhằm đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục trong đào tạo, huấn luyện, lượng giá, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực đầu ra, đáp ứng nhu cầu của ngành y tế trong lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe nhân dân, chủ động hội nhập quốc tế. 

- Chú trọng xây dựng ý thức trách nhiệm, kỷ cương trong lao động, đạo đức và 

nhân cách của nhà giáo, xây dựng môi trường sư phạm, xây dựng các chuẩn 

mực đạo đức trong làm việc, giao tiếp…góp phần giáo dục rèn luyện đạo đức 

cho sinh viên, học viên. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh 

viên hướng vào trọng tâm: Lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng XHCN, 

lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, ý thức công dân 

tôn trọng pháp luật, bản lĩnh vững vàng trước khó khăn, thử thách, trên cơ sở 

đó xây dựng động cơ, thái độ học tập, hoài bão vươn lên. Các hình thức giáo 

dục phải đa dạng, sinh động cuốn hút được học sinh, sinh viên tham gia. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu, BCH các 

đoàn thể để xây dựng quy chế phối hợp làm việc, trong đó chú trọng nội dung 

kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các 

chi bộ trực thuộc, làm cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng hàng năm.  
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- Tham gia hoạt động của Đảng ủy khối để cập nhật vấn đề mới của giáo dục 

đại học, cao đẳng. Cụ thể như vấn đề tuyển sinh, hội nhập quốc tế của các 

trường, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đóng góp vào phát triển thành 

phố, tích cực tham gia các đợt sinh hoạt và các buổi tọa đàm chuyên đề...  

2. Công tác Xây dựng Đảng 

2.1 Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục 

đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh”, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 

sống của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối. 

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm 

thường xuyên của tất cả các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, 

đảng viên, quần chúng và học sinh, sinh viên. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ quan, đơn 

vị. Tập trung phát hiện những mô hình hay, nhân tố mới, xây dựng tập thể, cá 

nhân điển hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần 

chúng về nhận thức và hành động “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, từng 

bước đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào 

thực chất, có chiều sâu, mang tính tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các tổ chức đảng, trách nhiệm 

của các chi ủy, chi bộ đối với công tác chính trị tư tưởng; Bí thư cấp ủy là 

người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chính 

trị tư tưởng của đảng bộ, chi bộ. 

- Trong sinh hoạt chi bộ phải xác định công tác chính trị tư tưởng là nội dung 

hàng đầu; kịp thời phê bình, góp ý hoặc trao đổi, mở rộng những vấn đề liên 

quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, phẩm chất đạo đức, lối sống của 

đảng viên, quần chúng trong cơ quan, nhất là những vấn đề tiêu cực, gia 

trưởng, độc đoán, nhũng nhiễu, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm” nhằm 

quản lý tốt đảng viên về cả chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống. 

- Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy và Đảng 

ủy Khối nhằm củng cố nhận thức, lập trường quan điểm và năng lực vận dụng 

sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác 

của mỗi cán bộ, đảng viên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; mục tiêu phát triển kinh tế -
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xã hội của Thành phố và các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Chú 

trọng công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt, ôn lại truyền thống, giáo dục 

đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, 

tương ái... nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất 

nước, của Thành phố cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên theo hướng 

dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Thành ủy. 

- Cấp ủy các chi bộ chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền theo định hướng 

của cấp ủy cấp trên để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, 

đảng viên, viên chức, quần chúng và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức 

phòng, chống các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; đấu tranh, phản 

bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù 

địch, phản động. 

2.2 Công tác tổ chức và cán bộ  

- Các cấp ủy đảng cơ sở tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp 

ủy, chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Xây 

dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực 

chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng quy chế cụ thể về trách 

nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác đánh giá, 

bổ nhiệm, bố trí cán bộ trên cơ sở hiệu quả công tác và tín nhiệm, thực hiện 

công khai trong công tác cán bộ. Chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, tạo nguồn 

cán bộ dài hạn; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo định kỳ hàng năm. 

Quan tâm và có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ gắn với chức danh và quy hoạch.  

- Xây dựng, nâng cao chất lượng, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ 

đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý đảng 

viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp 

đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 

đảm bảo đúng thực chất. 

- Chủ động phối hợp,tăng cường trao đổi công tác, học hỏi kinh nghiệm đối 

với các Đảng bộ khác có đặc điểm tương đồng. Chú trọng tổ chức các hội thảo 

chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương mới, phù hợp với đặc 

thù của cơ quan, đơn vị.  

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết đúng quy định các đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, 

phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.  
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2.3 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

- Lãnh đạo cấp ủy đảng cơ sở phải xây dựng đồng bộ và thực hiện nghiêm các 

quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá và hằng năm của cơ quan, 

đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra và ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những 

biểu hiện lệch lạc, sai phạm. Tăng cường vai trò chủ động của Ủy ban Kiểm tra 

trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát của từng thành viên cấp uỷ, ý thức trách nhiệm tự kiểm tra của đảng 

viên, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng và đảng 

viên. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý 

nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng.  

- Các cấp ủy đảng cơ sở cần phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo và 

thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát 

các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, 

Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập 

trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ, công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và phẩm chất, đạo đức của 

cán bộ, đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo...  

- Các cấp ủy cơ sở tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người lao động, học 

sinh, sinh viên chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những 

vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 

kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết, kịp thời điều chỉnh, bổ sung 

các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.  

2.4 Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đi đôi với đẩy 

mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Nêu cao tinh thần gương mẫu của từng tổ chức đảng, 

đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giám sát đảng viên.  

- Xây dựng, thể chế hoá quy định trách nhiệm, quyền hạn của cấp uỷ, tổ chức 

đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao vai trò, trách nhiệm của 

các tổ chức đoàn thể và người lao động trong giám sát, phát hiện, kiến nghị xử 

lý hành vi tham nhũng, lãng phí.  

3. Công tác Đoàn thể 

- Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp cơ sở phải phối hợp chặt chẽ 

với Liên đoàn Lao động, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh 
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trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, phong trào trong 

năm và đạt hiệu quả cao. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao 

chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là 

việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chất 

lượng đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng chính trị; đa dạng hóa các 

hình thức tập hợp phù hợp với nhu cầu, nâng cao tính chủ động sáng tạo của 

đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với các 

đoàn thể, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân 

chủ cơ sở, tạo điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ, tham gia 

đóng góp xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, khơi dậy và 

động viên tiềm lực của người lao động trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị.  

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đảng ủy xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; hàng năm tổ chức, sơ kết, rút kinh nghiêṃ 

giữa nhiêṃ kỳ để bổ sung các nôị dung, giải pháp phù hơp̣ với thưc̣ tiêñ, góp 

phần thưc̣ hiêṇ thắng lơị Nghi ̣quyết Đaị hôị đaị biểu Đảng bộ trường. 

2. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như 

tình hình thực tế và các nhiệm vụ chuyên môn chính trị từng năm để xây dựng 

chương trình hành động sát thực tế, hiệu quả, phù hợp  
 

Nơi nhận: 

- BCH Đảng bộ Khối, 

- Các chi ủy,  

- Lưu VPĐUPNT. 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Ngô Minh Xuân 
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