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HỘI CCB KHỐI CƠ QUAN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            BCH HỘI CCB                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    

            

             Số…./BC- HCCB   

       Vĩnh Long, ngày 04  tháng 4  năm 2014   

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  
PHONG TRÀO THI ĐUA “ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU ” 5 NĂM  

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, TIÊU CHÍ THI ĐUA 5 NĂM (2009-2014) 

 

Phần thứ nhất  

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI  ĐUA 5 NĂM (2009-2014) 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi: 

          - Đất nước chúng ta chính trị ổn định, kinh tế phát triển thu hút nhiều đầu tư 

nước ngoài, tạo ra một lượng lớn khách hàng đến với Việt Nam, góp phần vào sự phát 

triển bền vững của Đất nước. 

- Trường ĐHXD Miền Tây, là một Nhà trường được thành lập 1977 có bề 

dày kinh nghiệm và uy tín trong công tác Đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Đồng 

bằng Sông Cửu Long nói riêng và cả nước . 

- Cán bộ nhân viên và giảng viên Nhà trường  đa số ở độ tuổi thanh niên, có 

truyền thống đoàn kết thống nhất từ nội bộ Đảng, Ban giám hiệu đến các đoàn thể và 

cán bộ nhân viên, giảng viên. 

          - Hội viên đa số là người có tuổi, chững chạc, có kinh nghiệm sống và bản lĩnh 

chính trị vững vàng, ổn định, một phần tư hội viên trong Hội CCB giữ vị trí lãnh đạo 

trong Nhà trường từ năm 1996 đến nay. 

2. Khó khăn: 

- Do suy thoái kinh tế trong những năm qua đã làm cho đời sống cán bộ nhân 

viên, giảng viên Nhà trường nhiều khó khăn. 

- Cán bộ BCH đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bày bản chuyên trách, đây 

cũng là một trong những khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động của Hội. 

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM (2009-

2014); 

1/ mục tiêu 1: Phong trào tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. 

 

          Hội CCB trường Đại học Xây dựng  Miền Tây  được thành lập ngày 07/5/2009 

theo quyết định số 10/QĐ- CCBCQ, của Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp ; 

khi mới ra mắt thành lập hội chỉ có 12 hội viên khoa bộ môn là 03 hội viên,  các 

Phòng, Ban ; 9 đ/c) đến nay 9 hội viên .Có thể nói hội CCB là nơi tập hợp lực lượng 

cán bộ nòng cốt của Trường, đây cũng chính là một trong những điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động của Hội. 



 

 2 

        Với sự quan tâm lãnh đạo Hội CCB Khối cơ quan & Doanh nghiệp,  Đảng ủy , sự 

giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám hiệu trường Đại học Xây dựng Miền Tây và sự chỉ 

đạo sâu sắc, kịp thời của Hội CCB Khối cơ quan & Doanh nghiệp, Hội CCB trường 

Đại học Xây dựng Miền Tây về cơ bản đã tổ chức triển khai hoàn thành tốt các chủ 

trương, chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; kế hoạch công tác của 

Hội CCB khối cơ quan , được thể hiện ở các nội dung sau: 

- Xây dựng hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức. 

         Về chính trị tư tưởng: Tất cả các hội viên đều là những người có lập trường tư 

tưởng vững vàng được tôi luyện từ quân ngũ, phát huy mạnh mẽ truyền thống "Bộ đội 

Cụ Hồ" khi trở về công tác tại trường đều luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của nhà trường, thể hiện là những người tổ chức, thực hiện tốt các nghị quyết của 

BCH Hội CCB Khối cơ quan , Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình, kế hoạch công 

tác của Ban Giám hiệu nhà trường; tham gia vào các hoạt động xây dựng nhà trường, 

phát huy truyền thống và niềm tự hào của trường Đại học Xây dựng  Miên Tây với bề 

dày lịch sử vẻ vang hơn 36 năm đào tạo và xây dựng và trưởng thành. Tham gia các 

hoạt động thi đua của Công đoàn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhà trường đã 

tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần cho Hội  tổ chức cho hội viên về thăm chiến 

trường xưa, thăm thành cổ Quảng Trị, thăm đồng đội đã an nghỉ tại nghĩa trang 

Trường Sơn, Đông bắc khu di tích Bắc bó với tổng sống tiền cho mỗi chuến thăm 

quan từ 26- hơn 100 triệu đồng . Những hoạt động trên sẽ có tác động tích cực đến tư 

tưởng của mỗi hội viên, làm cho mỗi hội viên luôn luôn xác định lập trường tư tưởng 

vững vàng, kiên định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên tu dưỡng rèn 

luyện mình để có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, luôn là tấm 

gương cho học sinh, sinh viên và các thế hệ kế tiếp học tập, đóng góp nhiều hơn nữa 

cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và vững chắc của trường Đại học Xây dựng  

Miên Tây . 

   Ban chấp hành hội CCB của trường đã bám sát chương trình công tác của BCH 

Hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp , của Đảng ủy, Ban giám hiệu, tiến hành xây 

dựng kế hoạch các hoạt động công tác trong năm và cho từng quí duy trì chế độ sinh 

hoạt, chế độ báo cáo thường xuyên định kỳ với BCH Hội cấp trên. Các đ/c trong BCH 

và các hội viên đều tâm huyết, nhiệt tình và phấn khởi với các hoạt động của Hội. 

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường 

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội CCB trường là tập chung chỉ đạo, 

vận động Hội viên phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, khắc 

phục mọi khó khăn, đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, sẵn sàng nhận và 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên từng cương vị công tác được giao. Thực hiện tốt quy 

chế dân chủ dân chủ ở cơ quan, tham gia đóng góp tích cực vào chương trình kế hoạch 

đào tạo và phát triển của Nhà trường . 

 Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội, nên Hội luôn 

luôn đặt công tác giáo dục chính trị nâng cao nhận thức cho hội viên. 

 Trong những năm qua 100% hội viên CCB  luôn giữ vững và phát huy được 

bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành với đường lối, lý tưởng cách mạng 

của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, có 

đạo đức và lối sống giản dị, gắn bó tình đồng chí đồng đội, khắc phục mọi khó khăn 
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hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có hội viên vi phạm nội qui lao động 

của Nhà trường, chủ trương pháp luật của Nhà Nước. 

 Cán bộ hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện Đại 

hội Đảng các cấp, tham gia tuyên truyền và bảo vệ thành công đại hội Đảng các cấp và 

cuộc bầu cử Quốc Hội, HĐNDTP năm 2011.Đặc biệt tích cực đóng góp ý kiến xây 

dựng tổ chức đảng cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 12 hội nghị Trung ương lần thứ tư, 

Khóa XI đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, Đảng bộ Nhà trường, thông qua 

phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng và đoàn kết thống nhất cao 

trong cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

2/ mục tiêu 2: Phong trào đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chăm lo đời 

sống vật chất tinh thần cho hội viên. 

 Hội đang xây dựng các nội dung hoạt động với mục đích tăng cường chăm lo 

đời sống của hội viên, quan tâm đến các đ/c thương binh nhân ngày 27/7hàng năm, 

thăm hỏi hội viên khi ốm đau, có bố mẹ qua đời… và đề xuất với chính quyền quan 

tâm tới hội CCB nhân ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam 

30/4, thống nhất đất nước. 

 Hội vận động các hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội và đóng góp 

ủng hộ mái ấm đồng đội hằng năm 60 000 đồng / hội viên, tham gia ủng hộ vì người 

nghèo, đồng bào bị bảo lụt do thiên tai hằng năm … 1 ngày lương/ 1 hội viên do Nhà 

trường phát động .  

3/ mục tiêu 3: Phong trào giáo dục truyền thống các mạng cho thế hệ trẻ. 

Phối hợp với các đoàn thể, nhất là phối hợp với ĐTNCSHCM, Hội SV trường 

trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thi đấu thể thao. Nói chuyện chuyên đề về 

truyền thống cách mạng nhân các ngày lễ kỷ niệm 30/4, 2/9… một năm ít nhất 01 lần 

và các hoạt động khác do Đoàn, hội tổ chức có hơn 500 HSSV tham gia. 

Ngoài ra còn tham gia vào các công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự,an 

toàn giao thong, PCCC an toàn XH trong trường và trên địa bàn. 

4/ mục tiêu 4: Phong trào tham gia phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị . 

- Hội viên CCB phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị 

theo cương vị chức trách của mỗi hội viên; các hội viên đều gương mẫu chấp hành tốt 

nội quy kỷ luật của cơ quan, đơn vị giữ nghiêm kỷ luật. 

- Hàng năm có 100% hội viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có 03 Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. Gia đình các hội viên đạt gia đình văn hóa.    

5/ mục tiêu 5: Phong trào xây dựng hội viên trong sạch vững mạnh. 

a. Công tác chính trị tư tưởng: 

- Thường xuyên trao đổi nắm tình hình tư tưởng của hội viên, quan tâm giáo 

dục định hướng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu của chiến 

lược “diễn biến hòa bình” và các quan điểm, hành động sai trái thù địch. Đa số hội 

viên CCB rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước . 

- Hội viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà 

Nước và các văn bản của cấp trên , đạt tỷ lệ 100% lượt hội viên tham gia. 

- Hội viên là Đảng viên 60% luôn tham gia học tập các chỉ thị Nghị quyết của 

Đảng, pháp luật Nhà nước.  
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- Hàng năm Hội CCB đều tổ chức nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 22/12 

và 30/4 nâng cao phẩm chất năng lực “ Bộ đội cụ Hồ ” cho hội viên. 

b. Công tác tổ chức 

- Thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, 5 năm liền tập thể 

hội đạt “trong sạch vững mạnh” được khen thưởng; 100% hội viên đạt danh hiệu “ 

Cựu chiến binh gương mẫu” và 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn 

hóa. 

- Từ  năm 2009-2014 khen thưởng  tổng số hội viên là 4 đ/c 

- Kết nạp mới                                        : 2 đ/c 

- Nghỉ hưu                                             : 03       

- Tổng số hiện nay: 9  trong đó có 6 đ/c là Đảng viên. 

Trong đó: 01 đ/c Phó Hiệu trưởng; 03 đ/c Trưởng đơn vị phòng khoa; 01 đ/c 

phó Bí thư Đảng ủy ; 02 đ/c là bí thư chi bộ; 01 đồng chí phó bí thư chi bộ ; còn lại 5 

đ/c là nhân viên .Trình độ tiến sĩ 01; thạc sĩ 01 Đại học 03 đ/c; trung cấp 04 đ/c  và lý 

luận chính trị cao cấp 04 đ/c. 

- Duy chì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, thực 

hiện tốt chế độ báo cáo. 

c. Công tác phân loại tổ chức Hội cơ sở và phân loại chất lượng hội viên hang 

năm. 

- Kết quả phân loại hàng năm : Hội cơ sở đạt TSVM loại xuất sắc ; hội viên đạt 

hội viên gương mẫu đạt 100%. 

- Tổng hợp 5 năm về phân loại Hội cơ sở và hội viên : Hội cơ sở đạt TSVM loại 

xuất sắc ; hội viên đạt hội viên gương mẫu đạt 100%. 

d. Công tác kiểm tra . 

Kết quả kiểm tra chi hội ( không thành lập chi hội). 

đ. Công Tác thi đua khen thưởng. 

  - Tập thể từ năm 2010-2013 đều được xét tặng giấy khen của HCCB tỉnh Vĩnh 

Long. 

-- Từ  năm 2009-2014 khen thưởng  tổng số hội viên là 4 đ/c và 11 đồng chí 

được xét và cấp kỷ niệm chương HCCB Việt Nam. 

 

III . ĐÁNH GIÁ MẠNH YẾU VÀ NGUYÊN NHÂN 

 

- Các đ/c trong BCH đều kiêm nhiệm công việc chuyên môn rất bận, chưa có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác này; song với bản chất của anh bộ đội cụ Hồ, tập 

thể BCH  đã đoàn kết nhất trí, phát huy hết tinh thần trách nhiệm tập chung chỉ đạo, 

vận động hội viên vượt qua mọi khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trên từng công việc được giao. Về cơ bản, BCH Hội đã hoàn thành tốt chương trình, 

kế hoạch công tác đề ra. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo, tổ chức hoạt động còn có 

một số hạn chế sau: 

- Cán bộ hội đều kiêm nhiệm công việc chính quyền lại rất bận, chưa được bồi dưỡng 

về nghiệp vụ công tác hội. Vì vậy việc tổ chức các hoạt động của hội không tránh khỏi 

những thiếu sót trong công tác tổ chức và điều hành.  
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PHẦN II. 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ , MỤC TIÊU 5 NĂM (2014-2019) 

    

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp ,  

Đại hội Đảng bộ trường Đại học Xây dựng Miền Tây ; hội CCB trường xác định 

phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm năm  (2014-2019) như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH . 

- Hội viên đa số là người có tuổi, chững chạc, có kinh nghiệm sống và bản lĩnh 

chính trị vững vàng, ổn định, một phần tư hội viên trong Hội CCB giữ vị trí lãnh đạo 

trong Nhà trường cuối năm 2014 có 02 đồng chí về hưu , nguồn kết nạp hội viên hiện 

nay chưa có.  

- Cán bộ BCH đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bày bản chuyên trách, đây 

cũng là một trong những khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động của Hội. 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CHUNG. 

 

 Nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội, xác định mục tiêu 

thi đua 5 năm (2014-2019) tăng cường đoàn kết, vận động hội viên phát huy bản chất 

truyền thống “bộ đội cụ Hồ” tiềm năng tri thức của CCB xây dựng tổ chức hội thật sự 

trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tham gia các hoạt động chính trị của trường và 

địa phương, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các TNXH, phối hợi 

với các đoàn thể trong trường giáo dục truyền thống cho Sinh viên và học viên góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đảng bộ trường. 

1. Vận động CCB tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyề, thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đấu 

tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn ‘ Diễn biến hòa bình’ bạo loạn lật đổ của các thế 

lực phản động, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích 

cực hoạt động tình nghĩa nội bộ, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần 

của hội viên, phấn đấu xây dựng quỹ Hội đạt và vượt chỉ tiêu. 

3. Tăng cường đoàn kết tập hợp động viên hội viên CCB phát huy mọi tiềm 

năng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị , góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã 

hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đóng góp vào vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. 

4. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên 

chủ động tích cực làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách 

mạng đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh trong HSSV. 

5. Tiếp tục chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về 

chính trị tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy Đảng 

và chính quyền làm nòng cốt trong công tác vận động CCB và CQN trong giai đoạn 

cách mạng mới. 
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A . Nhiệm vụ 

- Xây dựng hội về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

            - Về chính trị tư tưởng: Vận động tập hợp đoàn kết các thế hệ hội CBB giữ 

vững và phát huy bản chất truyền thống “bộ đội cụ Hồ”. Trước hết coi trọng tuyên 

truyền giáo dục đường lối, chủ trương và quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, tư tưởng và đạo đức Bác Hồ, nhằm xây dựng cán bộ, hội viên có tư 

tưởng vững vàng, đoàn kết tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng; quán triệt và triển khai tổ 

chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ . Động viên cán bộ hội viên tự giác 

hoạt động, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất trong sạch lành mạnh, sống 

trung thực thẳng thắn, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao.  

   Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giao lưu rộng rãi trong nhà trường và khu dân cư 

trên địa bàn hướng tới ngày kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại của đất nước . 

- Về tổ chức: Coi trọng củng cố kiện toàn phát triển về tổ chức, kết nạp hội viên 

mới, duy trì sinh hoạt hội có nền nếp và phương thức hoạt động phù hợp để nâng cao 

vai trò của hội trong các hoạt động của nhà trường.   

B. Một số giải pháp chính 

- BCH Hội và các Chi hội chủ động quán triệt và triển khai chương trình kế 

hoạch công tác hàng năm của Hội, trong quá trình tổ chức thực hiện tập trung chỉ đạo 

có trọng tâm. 

- Tranh thủ triệt để sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ thường trực hội CCB Khối 

cơ quan và Đảng  ủy và Ban giám hiệu nhà trường. 

- Xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân; phát huy tính chủ động, sáng tạo của chi Hội và phát 

huy dân chủ của hội viên. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội theo đúng tính chất chức năng và 

nhiệm vụ của Hội. 

Trên đây là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu thi đua 5 năm (2014-

2015), chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội 

cụ Hồ, từng hội viên sẽ nghiên cứu, triển khai cụ thể vào công việc của mình, đơn vị 

mình để biến phương hướng trên thành hiện thực.  

Thay mặt cho anh chị em trong Hội, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, 

Ban giám hiệu nhà trường, tới BCH hội CCB Khối cơ quan và Doanh nghiệp  đã 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát xao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội CCB 

trường hoạt động; hội CCB mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa 

trong thời gian tới. 

 

    Nơi nhận :                                               TM.CBH HỘI CCB 

- BC HCCB khối cơ quan;                                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XD MIỀN TÂY 
     - BGH báo cáo;                                                                                           Chủ tịch 

     - Lưu HCCB cơ sở. 

 
                                                                                               Đã ký 
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