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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011 

 
BÁO CÁO 

Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 
và triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012 

 

Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT là Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ 

GTVT. Đảng bộ hiện có 175 đảng viên trong đó có 165 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị, là 

Đảng bộ cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên. Đảng bộ hiện có 18 chi bộ, 

trong đó 15 chi bộ tại Hà Nội, 01 chi bộ tại Đà Nẵng và 02 chi bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2012, là một năm có nhiều biến động và diễn biến phức tạp ở tầm vĩ mô và vi mô, có tác 

động không nhỏ đến hoạt động của Đảng bộ và của toàn Viện. Ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh 

tế toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tình trạng lạm phát và giá cả nhiều mặt hàng trong nước vẫn 

có chiều hướng tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản xuất và hoạt động của các 

ngành, các cấp, trong đó có ngành GTVT. Năm 1012 cũng là năm đầu tiên của rnhiệm kỳ XI (2011-

2015) của Đảng bộ Viện. 

Trong bối cảnh đó, BCH Đảng bộ Viện đã biết đoàn kết, tập hợp lực lượng, phát huy tinh thần 

sáng tạo và trau dồi phát triển lý luận về các bước đi trong sự nghiệp chuyển đổi cơ chế, đã thực sự 

lãnh đạo toàn Đảng bộ Viện vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định và đã đạt được 

những thành công nhất định, tạo ra cơ sở vững chắc để định hướng đưa Viện đi lên và phát triển trong 

giai đoạn mới. 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 

 

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 

1. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về vai trò của KHCN trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước 

nói chung cũng như vai trò của một Viện nghiên cứu trong ngành GTVT nói riêng, Đảng uỷ đã tập trung 

chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN, coi hoạt động nghiên cứu KHCN là nhiệm vụ hàng đầu 

của Viện.  

Năm 2012, Viện đã tham gia tuyển chọn và được giao thực hiện 30 nhiệm vụ KHCN và MT thực 

hiện trong năm 2012 với tổng kinh phí là 9,715 tỷ đồng, trong đó có 03 đề tài chuyển tiếp từ năm 2011 

sang, 11 đề tài mới năm 2012, 14 Tiêu chuẩn và 02 đề án môi trường chuyển tiếp sang từ năm 2011. 

Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu KHCN theo kế hoạch năm 2011; khẩn trương hoàn 

thành và nghiệm thu các đề tài năm 2011 và các đề tài tồn đọng. 

Đã chỉ đạo công tác quản lý NCKH theo các qui định hiện hành theo nghị định 115/2005/NĐ-CP. 

Thống nhất hướng dẫn công tác đề xuất nhiệm vụ, xây dựng đề cương, tham gia tuyển chọn, triển khai 

thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh, hội thảo đề tài, xử lý các phát sinh và nghiệm thu các kết quả nghiên cứu 

KHCN.  

Chỉ đạo việc động viên các đơn vị, cá nhân, các nhà khoa học chủ động đề xuất các nhiệm vụ 

KHCN phù hợp có khả năng ứng dụng cao trên cơ sở yêu cầu thực tế và định hướng nghiên cứu của 
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Nhà nước, của ngành. Chỉ đạo công tác tuyển chọn các đề tài KHCN cho kế hoạch năm 2013. Hiện nay, 

Viện đang triển khai công tác lập hồ sơ đăng ký tuyển chọn 12 đề tài cấp Bộ năm 2013. 

2. Lãnh đạo công tác ứng dụng khoa học công nghệ 

Trong lộ trình chuyển đổi cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của 

Chính phủ, công tác ứng dụng KHCN, dịch vụ kỹ thuật là yếu tố quan trọng để đảm bảo thu nhập, nâng 

cao đời sống cho toàn thể cán bộ CNVC đồng thời cũng là nguồn thu chính cho công tác đầu tư và phát 

triển Viện. Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo nhằm thúc đẩy các hoạt động ứng dụng KHCN trong ngành 

GTVT. 

Trong 6 tháng năm 2012, do tác động của nền kinh tế thế giới và áp dụng các biện pháp kiềm chế 

lạm phát trong nước theo Nghi quyết 11 của Chính phủ nên  nhiều dự án của ngành GTVT đã bị đình hoãn 

hoặc giãn tiến độ ảnh hưởng đến khối lượng công việc, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh 

đạo Viện, cán bộ CNVC, Viện vẫn phấn đấu và nhận được nhiều hợp đồng quan trọng như Xây dựng quy 

trình quản lý, khai thác và bảo trì cho cầu dây văng nói chung và các cầu Kiền, Bãi Cháy, Thác Giềng, 

Đăkrông, Mỹ Thuận nói riêng; Tham gia công tác thiết kế và lắp đặt lắp đặt hệ thống quan trắc và thực hiện 

công tác này cho các cầu dây treo trong cả nước nói chung và cho các cầu Cần Thơ, Bãi Cháy nói riêng; 

Tham gia thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định cũng như theo dõi tình trạng cầu thường xuyên và định kỳ 

cho toàn bộ hệ thống cầu dây treo nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đánh giá và đưa ra những cảnh báo về 

tình trạng công trình cũng như đảm bảo điều kiện khai thác của công trình; Kiểm tra, đánh giá chất lượng 

công trình đối với các cầu BTCT DƯL thi công bằng công nghệ đúc hẫng, đúc đẩy để phục vụ cho công 

tác quản lý, khai thác và bảo trì phù hợp với điều kiện khai thác thực tế; Dự án Xây dựng đường ô tô Tân 

Vũ – Lạch Huyện; Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới giao thông đường quốc lộ (bước 2 - 

giai đoạn 1); Tư vấn giám sát quốc lộ 20,…  

Tuy nhiên, do những khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt do các công trình Viện đang thực 

hiện có nhiều công trình thuộc diện bị cắt giảm nguồn vốn và giãn tiến độ, vì vậy, tính tới 30/6, tổng kinh 

phí đã về Viện là  51,30 tỷ đồng, đạt 42 % theo kế hoạch đề ra từ đầu năm 2012. 

3. Về hoạt động hợp tác quốc tế 

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Viện đã thu được những kết quả khởi sắc, 

đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Viện về lĩnh vực này: 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Viện vẫn được duy trì các hoạt động đối ngoại với đối tác chính là 

Hội trượt đất quốc tế, Viện Quản lý đất đai và Cơ sở hạ tầng Quốc gia Nhật Bản, hai tập đoàn thép 

Nippon Steel và JFE, Nhật Bản. Các hoạt động đều tuân thủ các quy định của Chính phủ về tiếp đón và 

làm việc với đối tác nước ngoài. Cụ thể như sau: 

- Hoàn thành Báo cáo giải trình về văn kiện dự án ODA “Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt 

đất dọc theo các tuyến giao thông chính tại Việt Nam”; 

- ; 

- Làm việc với các chuyên gia Nhật Bản về lập bản đồ trượt đất và thị sát điểm trượt đất đèo Sơn 

La, QL6 từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2012; 

- Nhóm 1 (tổng hợp và đào tạo) đã triển khai hoạt động của mình bằng việc mời 4 cán bộ tham gia 

Dự án phía Việt Nam sang học tập ngắn ngày tại Nhật Bản từ ngày 07 đến 14/5/2012;  

- Về hợp tác với Viện NILIM, Viện đã cử cán bộ tham gia Hội thảo tại Nhật Bản theo chương trình 

hợp tác giữa hai bên trong tháng 6/2012. 

Một số chương trình hợp tác quốc tế khác với Nippon Stell, JFE... cũng đã và đang được Viện tích 

cực triển khai. 

4. Lãnh đạo công tác chuyển đổi về cơ chế hoạt động 
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Đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động của Viện được Bộ phê duyệt từ tháng 12/2006, đến nay một 

số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, các quy định của pháp luật cũng có những sự thay 

đổi, điều chỉnh, vì vậy, đã chỉ đạo  điều chỉnh đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động của Viện theo Nghị 

định 115/2005/NĐ-CP.  

Đã chỉ đạo công tác hoàn thiện Chiến lược phát triển Viện đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 và đã báo cáo Bộ GTVT, được Bộ thống nhất về mặt nguyên tắc. Hiện nay, đang chỉ đạo hoàn 

thiện việc chỉnh sửa theo ý kiến chỉ đạo của Bộ.  

Đang chỉ đạo rà soát hệ thống quy chế nội bộ để chỉnh sửa, bổ sung và xây dựng mới cho phù 

hợp với tình hình thực tế của Viện và phù hợp với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

5. Lãnh đạo công tác chuyển đổi về tổ chức 

Đảng ủy đã tiếp tục chỉ đạo công tác chuyển đổi về cơ chế hoạt động. Từng bước kiện toàn tổ chức 

các đơn vị; đã chỉ đạo việc hoàn thành các thủ tục sáp nhập Trung tâm Đầu tư-Xây dựng và Dịch vụ vào 

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển CSHT GTVT. 

Trong 6 tháng đầu năm, Viện có sự thay đổi nhân sự Viện trưởng. Viện đã  phân công nhiệm vụ 

trong Lãnh đạo Viện và tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. 

, bổ 

nhiệm mới 02 cán bộ, tổ chức trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho 05 cán bộ. 

6. Lãnh đạo công tác xây dựng Viện 

- Về công tác tăng cường chỉ đạo hoạt động của các đơn vị 

Đảng ủy đã chỉ đạo đổi mới và tăng cường hoạt động của các phòng QLNV nhằm thực hiện đúng 

chức năng nhiệm vụ một cách chủ động, có hiệu quả và mang tính chuyên nghiệp.  

Tăng cường chỉ đạo và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị trong Viện. Lãnh đạo các đơn vị 

trong Viện, chủ động tìm kiếm nguồn công việc và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

để có nguồn công việc bố trí đủ việc làm cho người lao động; đồng thời bố trí, sắp xếp công việc để cán 

bộ có việc làm, không làm ảnh hưởng tới kế hoạch chung của Viện; chấm dứt tình trạng quản lý lỏng 

lẻo, nhằm mục tiêu đảm bảo cho đơn vị có tích lũy, củng cố phát triển năng lực hoạt động của các đơn 

vị, chủ động trang trải kinh phí, từng bước ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ CNVC và tiến tới phát 

triển. 

- Về dự án Trung tâm thí nghiệm quốc gia GTVT của Viện 

Đã chỉ đạo công tác lập báo cáo đầu kỳ Dự án Trung tâm Thí nghiệm GTVT Quốc gia của Viện 

trình Bộ GTVT. Ngày 23/5/2012, Bộ GTVT đã tổ chức họp xem xét báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây 

dựng Trung tâm thí nghiệm GTVT Quốc gia của Viện. Hiện nay, đang chỉ đạo 

297/TB-BGTVT ngày 13/6/2012 của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức. 

Đảng ủy cũng thống nhất chủ trương chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tổng mặt bằng của Viện để 

sử dụng có hiệu quả diện tích đất được giao. Ngày 23/5/2012, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc 

họp xem xét phương án quy hoạch tổng mặt bằng của Viện dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngô Thịnh 

Đức. Bộ GTVT đã có thông báo kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp xem xét quy 

hoạch tổng mặt bằng của Viện. Về cơ bản, Bộ thống nhất về mặt nguyên tắc đối với phương án quy 

hoạch tổng mặt bằng do Viện trình. Hiện nay, đang chỉ đạo để hoàn thiện việc chỉnh sửa quy hoạch tổng 

mặt bằng theo thong báo kết luận tại cuộc họp. 

Ngoài chủ trương qui hoạch lại Viện, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, Đảng ủy cũng thống 

nhất chủ trương chỉ đạo Viện bám sát công tác Giải phóng mặt bằng xây dựng đường VĐ2 nhằm báo 

cáo Bộ GTVT đề nghị Thành phố cấp cho Viện đất tại khu vực ngoại thành để xây dựng khu thực 

nghiệm công nghệ cao sau khi Viện bị thu hồi đất phục vụ dự án. 
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- Về công tác hoạt động nội chính 

Đảng ủy thống nhất chủ trương chấn chỉnh và tăng cường công tác nội chính trong Viện; tăng 

cường tuyên truyền phổ biến cho cán bộ CNVC trong Viện thực hiện tốt các qui chế nội bộ của Viện, đi 

kèm công tác kiểm tra giám sát mọi hoạt động trong Viện.  

Chỉ đạo bổ sung, cập nhập và hoàn thiện công tác quản lý theo ISO 9001-2008;  

Chỉ đạo nâng cấp Website của Viện, đang từng bước sử dụng thư điện tử thay thế cho các văn bản 

thông thường.; 

Quan tâm công tác an ninh trật tự, dân quan tự vệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn cháy nổ, chấn chỉnh 

và tăng cường công tác văn thư và lưu trữ... 

- Về công tác quản lý tài chính 

Đảng ủy thống nhất chủ trương chỉ đạo công tác quản lý tài chính theo đúng các qui định hiện hành; 

quyết toán tài chính năm 2011 và xử lý sau khi quyết toán theo kết luận của Vụ Tài chính Bộ GTVT. Khắc 

phục các tồn tại theo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra. 

Chỉ đạo công tác rà soát thanh quyết toán các hợp đồng và thu hồi kinh phí nợ đọng, kinh phí 

khấu hao thiết bị của các đơn vị và quyết toán các dự án còn tồn đọng đã thực hiện với BQL DA Đường 

Hồ Chí Minh. Thực hiện công tác thu hồi công nợ và kinh phí khấu hao; xử lý công nợ còn tồn đọng, các 

vướng mắc tài chính của các đơn vị đúng qui định; phù hợp với Điều lệ hoạt động và hệ thống qui chế nội 

bộ của Viện.  

- Về công tác đầu tư quản lý thiết bị 

Đảng ủy thống nhất chủ trương chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đúng qui định đảm bảo 

tiến độ đề án tăng cường trang thiết bị bằng nguồn vốn từ NSNN. Thực hiện công tác quản lý, bảo quản, 

lưu giữ các thiết bị trong Viện và các thiết bị phóng xạ theo đúng qui định. 

Tiếp tục chỉ đạo công tác thanh lý tài sản năm 2012. Đến nay, Hội đồng thanh lý tài sản đã tổ chức họp 

và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong công tác thanh lý tài sản. Hội đồng cũng đề xuất Viện 

trưởng thành lập 4 tổ gồm 02 tổ miền Bắc, 01 Tổ miền Trung và 02 tổ phía Nam để tổ chức định giá và đấu 

giá thiết bị. Dự kiến công tác đấu giá sẽ được tổ chức tháng 8/2012. 

II. Công tác xây dựng Đảng 

1. Công tác chính trị tư tưởng 

Đây là nhiệm vụ hàng đầu tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong mọi lĩnh vực, 

kịp thời uốn nắn những nhận thức mơ hồ, sai trái, lệch lạc nhằm giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống 

nhất trong Đảng. Để thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng Đảng bộ đã tiến hành những nội dung cụ 

thể sau: 

Phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của Đảng bộ, tới cán bộ, đảng 

viên và quần chúng để quán triệt và vận dụng thực hiện có hiệu quả. Đã tham dự hội nghị học tập, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đúng thành phần theo yêu cầu của Đảng 

ủy cấp trên.  

Đã tổ chức cuộc họp liên tịch Đảng uỷ - Chính quyền - Công đoàn và Đoàn thanh niên để phổ biến 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Viện; thông báo tình hình trong Viện 

và lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến của các đoàn thể và các chi bộ để tạo ra tiếng nói chung, sự thống 

nhất trong toàn Đảng bộ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. 

Hàng tháng cung cấp các bản tin nội bộ do Ban Tư tưởng văn hoá TW biên soạn, Tạp chí Xây 

dựng Đảng để phổ biến tới các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.  
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Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ việc thu, nộp, sử dụng đảng phí đúng theo qui định về chế độ 

đảng phí.  

2. Công tác tổ chức 

BCH Đảng bộ Viện họp định kỳ hàng tháng và họp đột xuất khi cần. Trong chương trình của cuộc 

họp, chỉ đạo các hoạt động xây dựng Viện luôn là một trong các nội dung chủ yếu. Căn cứ theo tình hình 

cụ thể, BCH có nghị quyết để chỉ đạo kịp thời mọi  hoạt động của Viện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2012  Đảng bộ đã ra 6 Nghị quyết hàng tháng; 3 thông báo nội bộ; 06 báo 

cáo lên Đảng uỷ Cơ quan bộ GTVT theo các chủ đề yêu cầu. Tổ chức 01 cuộc họp đảng ủy mở rộng; 01 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4, 02 cuộc họp với các đoàn thể; 02 cuộc họp với các chi bộ 

ở xa. 

BCH Đảng bộ cũng đã ra Nghị quyết và thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của 

BCH nhiệm kỳ 2011-2015. 

 

3. Công tác cán bộ 

Đảng ủy thống nhất chủ trương trong công tác giới thiệu nhân sự để nghị Bộ GTVT xem xét bổ 

nhiệm Viện trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ theo đúng quy trình, quy định. Xem xét cho ý kiến nhận xét 

đối với các trường hợp bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và sử dụng cán bộ 

thuộc thẩm quyền của BCH theo các quy định của Nhà nước, các quy chế nội bộ của Viện và quan tâm 

đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ trong Viện. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2012 gồm: Tiến 

sĩ, thạc sĩ, các chứng chỉ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý, đào tạo Tư vấn giám sát, đào tạo Thí 

nghiệm viên...  Đặc biệt là đối với cán bộ trong diện quy hoạch, Viện có kế hoạch cụ thể để đào tạo về 

chuyên môn, về lý luận chính trị và năng lực quản lý.  

Công tác quản lý và bố trí sử dụng cán bộ: Đảng uỷ đã chỉ đạo bố trí cán bộ đúng chuyên môn, 

năng lực sở trường vào từng vị trí đảm bảo hiệu quả công tác.  

4. Công tác phát triển Đảng 

Đảng uỷ đã chỉ đạo công tác phát triển Đảng thực hiện qua đầu mối là Chi bộ. Các tổ chức Đoàn TNCS 

HCM, Công đoàn giới thiệu các quần chúng ưu tú cho Chi bộ.  

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Đảng bộ đã xem xét kết nạp 02 đảng viên mới; chuyển chính thức 

cho 5 đảng viên dự bị; làm thủ tục tiếp nhận 01 đảng viên từ nơi khác chuyển tới và làm thủ tục chuyển 

đi cho 5 đảng viên. Đã cử 09 quần chúng đủ tiêu chuẩn tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 

quần chúng ưu tú và 7 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.. 

5. Công tác kiểm tra giám sát 

Đã xây dựng Chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng uỷ, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng 

chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, có chú trọng giám sát theo chuyên đề cụ 

thể phù hợp với đặc thù của từng chi bộ.  

Kiểm tra các chi bộ về các nội dung: đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ 

của chi bộ, công tác sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nguyên tắc 

tập trung dân chủ, nguyên tắc phê và tự phê bình, quan tâm phát huy trí tuệ tập thể trong vai trò lãnh 

đạo của tổ chức Đảng, kiểm tra việc chấp hành Quy định 19 điều đảng viên không được làm; kiểm tra 

cấp uỷ viên, đảng viên, chi bộ có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn theo quy định.   

Thực hiện tiếp dân mỗi tháng 02 ngày, chỉ đạo đặt hòm thư thanh tra nhân dân để tiếp nhận các ý 

kiến phản ánh của đảng viên, cán bộ và CNVC. Giải quyết kịp thời và dứt điểm các vụ việc xẩy ra.  
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Đã tham tham mưu cho BCH giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của 01 Đảng viên đúng thẩm quyền 

và qui định; 

Chấp  hành công tác thông tin, báo cáo theo yêu cầu của UBKT Đảng bộ cấp trên, đã xây dựng 

báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2012 trình Đảng bộ Bộ GTVT. 

6. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và theo theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” 

Đảng ủy Viện luôn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và 

toàn thể quần chúng, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ, phát huy năng lực sáng 

tạo của từng cá nhân, đoàn kết toàn thể cán bộ đảng viên và công nhân viên trong toàn Viện với việc 

thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng chỉ đạo việc 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực nổi cộm trong giai đoạn hiện nay như 

tăng cường hiểu biết pháp luật, thực hiện tốt công tác cán bộ, thực hiện tiết kiệm trong mua sắm, công 

khai tài chính, sử dụng phương tiện đi lại, đầu tư thiết bị, sử dụng nguồn vốn và đầu tư tài chính hiệu 

quả, xây dựng qui chế nội bộ… 

Tại Hội nghị BCH và các buổi sinh hoạt tại chi bộ, luôn bố trí thời gian để thảo luận và tiếp tục triển 

khai việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

BCH Đảng bộ Viện đã có báo cáo sơ kết việc tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh năm 2012 trình Đảng ủy Bộ GTVT vào tháng 6/2012.  

7. Học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 

Đợt 1: Đã tổ chức cho các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, các đồng chí 

trong UBKT Đảng ủy Viện, các đồng chí Chủ tich Công đoàn, Bí thư Thanh niên Viện và Bí thư các chi 

bộ trong Viện đi dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW4 do BCS và Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức tại Viện 

Dầu Khí, với số lượng tham gia là:  20 đồng chí tham dự. 

Đợt 2: Tổ chức quán triệt Nghị quyết TW4 tại Đảng bộ Viện vào ngày 22/5/2012, với thành phần 

là toàn thể Đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Viện với nội dung: 

- Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH TƯ Đảng khóa XI 

(Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 13-

NQ/TW “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020); 

Chương trình hành động của Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ GTVT về thực hiện Nghị 

quyết số 12-NQ/TW và Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XI; 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ của Đảng ủy Viện Khoa học 

và Công nghệ GTVT; 

Hiện nay BCH Đảng bộ Viện đã và đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tục xây dựng chương trình 

hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng tại các chi bộ trực thuộc. 

Đảng bộ Viện đã  có báo cáo về Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 trình Đảng bộ Bộ 

GTVT vào tháng 6/2012. 

8. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng 

Đã chỉ đạo Chính quyền kết hợp với Công đoàn Viện thực hiện tốt các công tác chuẩn bị và tổ 

chức thành công Đại hội công nhân viên chức năm 2012. Đại hội đã diễn ra trong tinh thần đoàn kết, 

dân chủ và đổi mới. Đại hội đã xây dựng được Nghị quyết, thông qua các chỉ tiêu các lĩnh vực hoạt động 

chủ yếu năm 2012 và thông qua qui chế chi tiêu nội bộ sửa đổi.  

Đã chỉ đạo Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện có những hoạt động văn hóa, thể thao có ý 

nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TN CS Hồ 

Chí Minh 26/3, ngày quốc tế lao động 1/5,… với tinh thần trang trọng tiết kiệm và hiệu quả. 



 7 

Đã chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Công 

đoàn Viện. 

9. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Đảng ủy thống nhất chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật phòng chống tham 

nhũng, lãng phí đã được thực hiện trong Viện. Toàn thể cán bộ CNVC của Viện đã được học tập, quán 

triệt, thảo luận Luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đã cam kết 

nghiêm túc thực hiện; tích cực phòng ngừa các khả năng có thể xẩy ra tham nhũng, đẩy lùi các hiện 

tượng tham nhũng trong phạm vi đơn vị. 

Các Tổ chỉ đạo và các Tổ cơ sở phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

đã đi vào hoạt động tương đối nề nếp. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện công tác này ở một số đơn vị 

trực thuộc còn hạn chế; trong thời gian tới cần điều chỉnh bổ sung kịp thời để hoạt động phòng chống 

tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãnh phí thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.  

Hiện nay Viện tiếp tục soạn thảo để ban hành các quy chế, cụ thể hoá các qui định của pháp luật, 

nhằm công khai, dân chủ, minh bạch mọi hoạt động, chủ động phồng chống các hành vi tham nhũng, 

lãng phí thông qua việc xây dựng qui chế nội bộ về phòng chống tham nhũng của Viện. 

10. Đánh giá chung 

Những mặt đã làm được 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, BCH Đảng bộ Viện đã thường xuyên nắm bắt tình hình, triển khai 

công tác kịp thời, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Viện theo chức năng: 

- Thường xuyên quan tâm tới công tác chính trị tư tưởng, giữ vững được sự ổn định về tư tưởng, 

tạo sự đoàn kết thống nhất trong Viện; 

- Thực hiện tốt các chức năng lãnh đạo trong công tác chuyển đổi, trong thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của Viện; 

- Chỉ đạo tốt công tác cán bộ, công tác rà soát, điều chỉnh qui hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý 

của Đảng bộ giai đoạn 2011-2016. Cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo thẩm quyền; 

- Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ qui định; 

Những tồn tại và những việc chưa làm được 

- Năng lực tổ chức chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Đảng ủy tại các chi bộ còn hạn chế.  

- Nhận thức của một số đảng viên chưa theo kịp với yêu cầu đòi hỏi của giai đoạn chuyển đổi cơ chế 

hoạt động; ngoài ra có những dấu hiệu về nhận thức chưa đúng về vai trò trách nhiệm của các cán bộ đảng 

viên nhằm củng cố các đơn vị ổn định và phát triển. 

- Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên, việc thực 

hiện của các tổ chức đoàn thể đã có những biến chuyển nhất định song cần phải chủ động và linh hoạt 

năng động hơn nữa. 

 

PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 

 

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn. Trên cơ sở 

quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp, bám sát nhiệm vụ kế hoạch của ngành GTVT, 6 tháng cuối 

năm 2012 Đảng bộ Viện KH&CN GTVT tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau 

đây: 

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
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1. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, HTQT và phát triển công nghệ 

- Duy trì, củng cố và phát triển công tác nghiên cứu KHCN. Đề xuất, tuyển chọn để được chủ trì các 

nhiệm vụ KHCN các cấp cho năm 2012. Phấn đấu hoàn thành trên 90% các nhiệm vụ được giao về khối 

lượng cũng như giải ngân kinh phí; 

- Chỉ đạo các chủ nhiệm đề tài triển khai các nhiệm vụ KHCN theo tiến độ được giao đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả theo yêu cầu; 

- Chỉ đạo giải quyết các đề tài tồn đọng và có giải pháp hữu hiệu không để tình trạng đề tài nợ 

đọng kéo dài tiếp tục tiếp diễn. Phấn đấu hoàn thành và nghiệm thu các đề tài tồn đọng và đề tài năm 

2011 trước tháng 10/2012; 

- Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị KHCN thường niên trong năm 2012 nhằm mang lại hiệu quả thiết 

thực ; 

- Tiếp tục chỉ đạo dự án ODA với Hội trượt đất quốc tế ICL; 

- Tập trung các hoạt động hợp tác quốc tế với ICL, NILIM, Nippon Stell, JFE… 

2. Tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ 

- Tiếp tục chỉ đạo các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phục vụ ngành GTVT với 

nguồn vốn từ NSNN và từ quỹ phát triển sự nghiệp của Viện; củng cố phát triển và hiện đại hoá các Phòng 

TNTĐ phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn hội nhập ; 

- Tăng cường công tác tiếp thị, không ngừng mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài ngành để  

tạo nguồn công việc ngày càng nhiều và vững chắc; 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN vào sản xuất, mở rộng phạm vi và lĩnh 

vực hoạt động, không bó hẹp trong các ngành nghề truyền thống; 

- Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý tài chính; rà soát toàn bộ những tồn đọng và có giải 

pháp giải quyết hợp lý, đúng qui định. Xây dựng định hướng cụ thể cho các hoạt động tài chính mà pháp 

luật cho phép;  

- Củng cố xây dựng và phát triển thương hiệu của Viện; tích cực giới thiệu về các công nghệ, kết quả 

nghiên cứu và mọi hoạt động trên trang Website của Viện cũng như các kênh trực tiếp khác. Duy trì và thực 

hiện quản lý theo ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động của Viện.  

3. Lãnh đạo công tác chuyển đổi cơ chế hoạt động 

Chỉ đạo việc điều chỉnh lại qui chế quản lý công tác nghiên cứu khoa học cho phù hợp với giai đoạn 

chuyển đổi cơ chế hoạt động của Viện. 

Tiếp tục biên soạn mới và hoàn thiện các qui chế nội bộ của Viện. Tăng cường chấn chỉnh công 

tác quản lý và triển khai các hoạt động trong toàn Viện, hướng tới quản lý tập trung để tạo sức mạnh, 

thương hiệu cho Viện nói chung và các đơn vị nói riêng, đồng thời nâng cao đời sống cho cán bộ CNVC, 

tăng tích lũy cho các đơn vị, có đóng góp xây dựng Viện và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Viện 

- Tiếp tục xem xét điều chỉnh đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động của Viện theo Nghị định 

115/2005/NĐ-CP theo chỉ đạo của Bộ GTVT và tình hình thực tế; 

- Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Viện tới năm 2020 và tầm nhìn 2030; 

- Tiếp tục xem xét sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị trong Viện cho phù hợp với tiến trình phát triển. 

Quan tâm, chỉ đạo và đổi mới phương thức hoạt động  của 02 Phân viện: Phân viện Miền Trung và 

Phân viện Phía Nam để 02 đơn vị này  thực sự là đại diện có thương hiệu và uy tín của Viện tại vùng 

miền, trong công tác nghiên cứu cũng như triển khai các hoạt động dịch vụ; 
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- Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi công nợ và kinh phí khấu hao; xử lý công nợ còn tồn đọng 

của các đơn vị; chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị trong toàn Viện, đưa mọi hoạt động của Viện và 

các đơn vị trong Viện đi vào nề nếp; 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng dự án đầu tư Trung tâm thí nghiệm GTVT quốc gia của Viện 

theo sự chỉ đạo của Bộ GTVT; 

- Hoàn thiện hoạch lại toàn bộ mặt bằng của Viện phù hợp với tiến trình phát triển của Viện tới 

năm 2020 và tầm nhìn 2030. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tới cán bộ, đảng viên để quán triệt và vận 

dụng thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao;  

- Tiếp tục thực hiện kiểm điểm cá nhân và tập thể theo kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung 

ương lần thứ tư (Nghị quyết 12); Thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 5. Theo 

chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT.  

- Tiếp tục nghiên cứu biên soạn và ban hành Nghị quyết các chuyên đề, để định hướng chỉ đạo 

mọi hoạt động của Đảng bộ trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay; 

- Tuyên truyền, phổ biến và tăng cường trau dồi các kiến thức, hiểu biết pháp luật và các qui định 

của Nhà nước, nhằm nâng cao trình độ pháp luật cho đảng viên, CNVC góp phần tăng cường kỷ cương 

và tính nghiêm túc của một cơ quan KHCN trong hoạt động kinh tế để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là 

tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện luật 

Phòng, chống tham nhũng; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật viên chức…tiếp tục đề nghị cấp 

trên trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm và cấp thẻ cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. 

2. Về công tác tổ chức cán bộ 

- Tiếp tục chỉ đạo về chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, bảo toàn, duy trì và phát triển nguồn nhân 

lực KHCN của Viện, yêu cầu chính quyền tổ chức thực hiện thông qua kế hoạch triển khai và cách làm 

cụ thể; 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2016, 

với các chức danh thuộc thẩm thẩm quyền quản lý của Đảng bộ và quy chế làm việc của BCH; 

- Thực hiện tốt công tác nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm theo tiêu chuẩn cụ thể từng chức 

danh cán bộ; viên chức theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

3. Công tác xây dựng Đảng 

Quan tâm công tác phát triển Đảng, chú trọng về chất lượng các đảng viên; đặc biệt các đơn vị có 

ít đảng viên, các đối tượng trong độ tuổi thanh niên. Hướng dẫn các chi bộ cải tiến sinh hoạt nhằm nâng 

cao vai trò lãnh đạo của Đảng tại các đơn vị cơ sở trong giai đoạn chuyển đổi. 

Gửi những quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần 

chúng ưu tú và các đồng chí đảng viên mới lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.  

4. Công tác kiểm tra, giám sát  

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra các chi bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện 

nhiệm vụ của chi bộ, công tác sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chấp hành Quy 

định 19 điều đảng viên không được làm, kiểm tra việc kiểm điểm theo Nghị quyết TW4. 

Kiểm tra cấp uỷ viên, đảng viên, chi bộ có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn theo quy định. Kiểm tra 

công tác đảng phí của các chi bộ. Giải quyết kịp thời và dứt điểm các kiến nghị phát sinh. Tiếp tục thực 

hiện các nội dung công việc theo chức năng để xem xét các ý kiến phản ánh của đảng viên.  
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5. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng  

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng  

Chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn và Đoàn TNCS HCM Viện thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ, 

theo chức năng; góp phần tích cực cho sự phát triển của Viện, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi hiện 

nay. 

Các đoàn thể quần chúng cần quan tâm tới các hoạt động xã hội và động viên người lao động 

thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Nhà nước, của ngành; chống lãng phí, tiêu cực, tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Phối hợp với trưởng các đơn vị triển 

khai thực hiện tốt quy chế dân chủ từ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền lợi 

chính đáng, hợp pháp của cán bộ, viên chức và người lao động. 

Kiểm tra về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Viện giữa nhiệm kỳ. 

Về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

Tăng cường hoạt động của Tổ phối hợp chỉ đạo thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng 

của Viện tại các đơn vị hạch toán trong Viện. Chỉ đạo xây dựng qui chế nội bộ về phòng chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 

đến cán bộ công nhân viên; tập trung cho việc xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống quy 

chế của Viện.  

6. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục quan tâm chỉ đạo Đảng bộ Viện để Viện tiếp tục đổi mới và phát 

triển, xứng tầm với Viện KHCN đầu ngành, góp phần tích cực trong sự nghiệp CNH, HĐH ngành GTVT 

nước nhà trong giai đoạn hiện nay./. 

 
Nơi nhận: 
- Các đ/c ĐU viên; 
- Các đ/c Lãnh đạo Viện; 
- Các Chi bộ; 
- BCH CĐ, Đoàn TN Viện;  
- VPĐU Bộ (Để báo cáo); 
- Lưu: VPĐU Viện. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 
BÍ THƢ 

 
  
 
 

      Nguyễn Xuân Khang 
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CHƢƠNG TRÌNH 
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

 và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012 
 

 

TT Nội dung Ngƣời thực hiện 

1. Phần Khai mạc 

Đồng chí 

Đỗ Hữu Thắng 1.1 
Tuyên bố lý do.  

Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự hội nghị 

1.2 Giới thiệu Chủ tịch đoàn. Giới thiệu Ban thư ký 

2. Phần Nội dung Hội nghị  

2.1 Thông báo chương trình Hội nghị Đồng chí  

Nguyễn Xuân Khang 2.2 Khai mạc Hội nghị 

2.3 
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và  

Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012 

Đồng chí 

Đỗ Hữu Thắng 

2.4 Tham luận của các chi bộ   

 

- Chi bộ Viện chuyên ngành Vật liệu XD và BVCT; 

- Chi bộ Viện chuyên ngành Cầu Hầm-Cảng ĐT; 

- Chi bộ Viện chuyên ngành Đường bộ-Sân bay; 

- Chi bộ Trung tâm Tư vấn-Đầu tư; 

- Chi bộ Máy xây dựng-Tự động hóa; 

- Chi bộ Đào tạo-Thông tin-Môi trường; 

- Chi bộ Trung tâm Tư vấn Thiết kế; 

- Chi bộ Phân Viện KH&CN GTVT Phía Nam; 

- Chi bộ Phân Viện KH&CN GTVT miền Trung; 

- Chi bộ Phòng Thí nghiệm trọng điểm Đường bộ III. 

 

Các đồng chí 

Bí thư các chi bộ 

2.5 Công bố các Quyết khen thưởng 
Đồng chí  

Vũ Đức Chính 

2.6 Phát biểu chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên Đại biểu cấp trên 

2.7 Tổng kết, Bế mạc Hội nghị 
Đồng chí 

Nguyễn Xuân Khang 

 
 
 

§¶NG Bé Bé GIAO TH¤NG VËN T¶I 
§¶NG Bé VIÖN KH&CN GTVT 

*** 
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BÁO CÁO 

 
S¬ kÕt C¤NG T¸C ®¶ng 6 th¸ng ®Çu N¡M 

 vµ NHIÖM Vô CHỦ YẾU 6 th¸ng cuèi N¡M 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hà  Nội, Ngày 25/7/2012 
 
 

 


