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QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
KHOA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2013 – 2015

- Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Căn cứ Quy định số 97 – QĐ/TW về quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng
bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015 của chi bộ.
- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Khoa NTTS nhiệm kỳ 2013 - 2015.
Chi uỷ Chi bộ Khoa NTTS xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ trong nhiệm kỳ
2013 – 2015, với nội dung như sau:
I. Những vấn đề chung về chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.
1. Chức năng:
Chi bộ khoa NTTS là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong
Khoa: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực
hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của
nhà trường giao.
2. Nhiệm vụ:
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường, khoa.
- Lãnh đạo công tác tư tưởng, vận động đảng viên, CBVC học tập, làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ.
- Lãnh đạo công tác đoàn thể trong Khoa, đẩy mạnh việc đấu tranh chống quan
liêu, tham nhũng, lãng phí và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong nhà
trường, nhằm phát huy quyền làm chủ của quần chúng, tích cực thi đua và hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo công tác quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên.
- Xây dựng tổ chức chi bộ trong sạch vững mạnh.
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- Chi bộ lãnh đạo Đảng viên giám sát mọi hoạt động của nhà trường, Khoa theo
đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
II. Trách nhiệm quyền hạn của Chi uỷ và cá nhân:
1. Chi Uỷ:
- Chi uỷ thay mặt Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt
công tác của đơn vị. Mọi chủ trương, công tác lớn của đơn vị đều phải được Chi uỷ
thảo luận, ra Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.
- Chi uỷ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng chủ trương,
Nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của
đơn vị và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ để triển khai
thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng bộ và Chi uỷ. Chi uỷ
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi
thành viên trong đơn vị.
- Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của Chi bộ.
Khi cần thiết có thể triệu tập họp Chi uỷ đột xuất.
2. Bí thư:
- Là người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của Chi
bộ, chủ trì các hội nghị của Chi uỷ và Chi bộ. Bí thư được quyền quyết định các công
việc đột xuất giữa hai kỳ họp của Chi uỷ và báo cáo cho Chi uỷ trong phiên họp gần
nhất.
- Trực tiếp lãnh đạo về chương trình hành động cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Chủ động nắm các vấn đề trọng yếu, các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ về
phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới phương pháp giảng dạy “giảng dạy
theo phương pháp tích cực”
3. Phó Bí thư:
- Là người phụ trách phần công việc được Chi uỷ phân công. Phó Bí thư được
quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư uỷ quyền.
- Phụ trách công tác tuyên giáo, công tác phát triển đảng viên và chăm lo xây
dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức.
- Cùng Bí thư phụ trách công tác chuyên môn, quan tâm công tác xây dựng
chính quyền, đoàn thể và công tác kiểm tra Đảng.
- Phụ trách công tác thu, nộp đảng phí đúng quy định, đúng nguyên tắc
4. Chi ủy viên:
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- Phụ trách công tác kiểm tra đảng, nắm tình hình sinh hoạt của các đoàn thể,
của đảng viên trong Chi bộ về sinh hoạt theo quy định 76 để nâng cao hiệu lực quản
lý của Chi bộ, vai trò và uy tín của các đoàn thể, của các đảng viên.
- Chi ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chi ủy
phân công; tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung công
việc của Chi ủy.
- Giữ mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng. Đặc biệt xây dựng đội ngũ cốt cán
ở các đoàn thể trong khoa
5. Đảng viên :
- Kết hợp cùng với Chi ủy Chi bộ xây dựng cơ cấu nhân sự hợp lí, phát hiện bồi
dưỡng lựa chọn cán bộ cốt cán của Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng, tạo
nguồn cho công tác phát triển đảng viên. Đẩy mạnh đấu tranh chống tiêu cực, tham
nhũng và các tệ nạn xã hội khác trong nhà trường.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết
chi bộ, chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, báo cáo chi
bộ xem xét sớm có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
- Vận dụng đúng đắn sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các chủ trương
của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng uỷ, kế hoạch chuyên môn
của Khoa, kế hoạch của nhà trường và các quy ước ở khu dân cư.
- Chấp hành Nghị quyết chi bộ và sự phân công của Chi uỷ chi bộ.
III. Quan hệ của Chi bộ với các tổ chức có liên quan:
1. Quan hệ giữa Chi bộ với các trưởng đơn vị:
- Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo trưởng các đơn vị bằng chủ trương, Nghị
quyết chi bộ, bằng công tác cán bộ, công tác kiểm tra và giám sát.
- Chi bộ đảm bảo và tạo điều kiện để trưởng bộ môn thực hiện trách nhiệm
quyền hạn được giao và thường xuyên trao đổi với trưởng bộ môn ý kiến của đảng
viên, quần chúng về việc thực hiện nhiệm vụ và chính sách chế độ trong bộ môn .
2. Quan hệ giữa Chi bộ với tổ chức đoàn thể:
- Định kì đại diện chi bộ họp với đoàn thể: Công đoàn – Chi đoàn mỗi quý một
lần, để nắm bắt tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể một cách kịp thời, đồng thời
triển khai phương hướng quý kế tiếp của Chi bộ để các đoàn thể thực hiện.
- Quá trình dự họp các đảng viên phải lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, tư
tưởng của CB – CCVC xác định những việc đã làm được hoặc những việc chưa làm
được trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị với chi bộ để kịp thời điều
chỉnh.
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-Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể bằng Nghị quyết, bằng chương trình hành động,
bằng công tác cán bộ, bằng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện.
- Chi bộ lãnh đạo trực tiếp tổ chức Công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh của
Khoa về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức cán bộ.
- Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương của đoàn thể, thực hiện hiệu quả công tác chuyên
môn của nhà trường, khoa.
3. Quan hệ của chi uỷ với Đảng uỷ trường và nhà trường:
- Chi bộ khoa chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Trường ĐH nha Trang
- Định kì hoặc đột xuất, Chi uỷ báo cáo bằng văn bản tình hình các hoạt động
toàn diện của chi bộ, báo cáo dấu hiệu vi phạm có tính chất nghiêm trọng của cán bộ,
tổ chức đảng, đảng viên ( nếu có) một cách chính xác kịp thời.
- Báo cáo công tác kiểm tra đảng theo định kì.
- Kiến nghị với Đảng uỷ trường và lãnh đạo nhà trường những vấn đề mà Chi uỷ
không đủ khả năng hoặc vượt quá thẩm quyền quyết định.
IV. Chế độ làm việc của chi bộ:
1. Thực hiện chế độ hội họp:
+ Họp liên tich Chi bộ - chính quyền – công đoàn – đoàn thanh niên:
- Chi bộ định kỳ 1 quí họp 1 lần tháng cuối quí
- Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được và những công việc
triển khai quí tới. tìm ra những nguyên nhân hạn chế nhằm thưc hiện công tác tốt hơn.
Ghi nhận rút kinh nghiệm hoặc trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị nếu có.
+ Họp chi bộ:
- Chi bộ khoa định kỳ sinh hoạt tháng 1 lần/tháng (ngày mà có ít cán bộ Đảng
viện làm việc xa trường)
- theo đúng các bước của hội họp chi bộ
- Đảng viên thường xuyên rút kinh nghiệm và hàng năm kiểm điểm trước Chi bộ
về vai trò, trách nhiệm được giao.
2. Kinh phí hoạt động .
- Mọi hoạt động chung của Chi bộ lấy nguồn ngân sách được trích 30% từ đảng
phí thu từ đảng viên ( 70% đảng phí còn lại nộp lên cấp trên). Nguồn kinh phí này
được sử dụng theo đúng mục đích, được công khai trước chi bộ hàng năm.
V. Tổ chức thực hiện :
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-Căn cứ Quy chế này, Chi bộ sẽ triển khai và thực hiện chương trình công tác
hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Quy chế được in sao gửi đến các đoàn thể trong Khoa để cùng phối hợp chặt
chẽ thực hiện tốt quy chế này.
- Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp thì kịp thời
phản ảnh, Chi bộ có kế hoạch tổng hợp, hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy
chế và có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
- Quy chế này có hiệu lực từ khi ban hành cho đến hết nhiệm kỳ Chi bộ 20132015.
Nơi nhận:
- Đảng ủy trường (báo cáo);
- Đảng viên CB (thực hiện);
- Các đoàn thể (thực hiện);
- Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
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