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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

 

 

1. Tên sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát chất lượng sinh 

hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh. 

2. Mục tiêu của sáng kiến: 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển công nghệ thông 

tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan 

trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cải cách hành chính còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát 

triển, nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng để quản lý, điều hành, thống kê, tổng hợp 

các báo cáo kết quả khảo sát chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ bộ phận và 

báo cáo của Đảng ủy Trường một cách nhanh chống, thiết thực, đáp ứng yêu cầu giải 

quyết công việc hiểu quả, kịp thời, chất lượng. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ gắn liền với việc ứng dụng 

các thành tựu khoa học, kỹ thuật… công tác quản lý điều hành của ngành Giáo dục - Đào 

tạo nói chung và Trường Đại học Trà Vinh nói riêng ngày càng trở nên toàn diện, khoa 

học, hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tại Trường Đại học 

Trà Vinh cho thấy sự bao quát được toàn bộ hoạt động của trường một cách kịp thời, chính 

xác; giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần 

thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối tượng được quản lý; tiết kiệm thời gian, nhân lực 

và vật lực, đồng thời giảm thiểu những hạn chế, khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả 

công việc… Hơn nữa, đối với các lĩnh vực, công nghệ thông tin đều có tác dụng tích cực, 

làm thay đổi nội dung, hình thức và phương pháp, kết quả khi thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ. Chính vì vậy tôi đã thực hiện sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo 

sát chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh” như sau: 

-  Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và Nhà trường 

về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác công tác quản lý, công tác chuyên môn, giảng 

dạy, học tập (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủđộng tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi 

số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030”; Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030); Công văn số 170-CV/ĐUK, ngày 04/11/2021 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, 

ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về 

việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh đã ban hành 

Công văn số 69-CV/ĐU, ngày 08/11/2021 về việc triển khai thực hiện phiếu khảo sát chất 

lượng sinh hoạt chi bộ và đã triển khai thực hiện tốt khảo sát quý IV năm 2021. 

MSK: 04-HCTC 



2 
 

-  Bước 2: Mô tả các chức năng cần thiết áp dụng cho công tác khảo sát tất cả đảng 

viên về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, tổng hợp kết quả tự động sau khi hoàn thành khảo 

sát, báo cáo Đảng ủy cấp trên: Tạo phiếu khảo sát trực tuyến, chuyển đến đảng viên của các 

chi bộ trên hệ thống phần mềm, đảng viên thực hiện phiếu khảo sát về chất lượng sinh hoạt 

chi bộ định kỳ, chi bộ theo dõi khảo sát về chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, Đảng ủy theo 

dõi tiến độ thực hiện khảo sát của đảng viên các chi bộ, tổng hợp kết quả về chất lượng sinh 

hoạt chi bộ định kỳ. 

-  Bước 3: Tiến hành xây dựng các nội dung, mô tả và thiết kế các biểu mẫu như: 

phiếu khảo sát trực tuyến, chi bộ theo dõi khảo sát về chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, 

Đảng ủy theo dõi tiến độ thực hiện khảo sát của đảng viên các chi bộ, tổng hợp kết quả về 

chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ… 

-  Bước 4: Cập nhật thông tin, dữ liệu cần thiết; chạy thử nghiệm, chỉnh sửa, khắc 

phục các lỗi phát sinh. 

-  Bước 5: Hướng dẫn đảng viên các chi bộ thực hiện, triển khai cho các chi bộ, 

đảng bộ bộ phận và vận hành chính thức. 

(Đính kèm Phụ lục một số hình ảnh của sáng kiến) 

Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Qua kết quả triển khai thực tế tại Đảng bộ 

Trường Đại học Trà Vinh và các chi bộ, đảng bộ bộ phận, đã mang lại hiệu quả cao, 

đáp ứng yêu cầu công tác khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, đặc biệt là đáp 

ứng yêu cầu cải cách hành chính trong Đảng và công tác quản lý, điều hành, tổng hợp, 

báo cáo, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, có khả năng áp dụng cho tất cả các đơn vị 

trong và ngoài Đảng bộ. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh, các chi bộ, 

đảng bộ bộ phận trực thuộc và có khả năng áp dụng cho công tác khảo sát chất lượng 

sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổng hợp báo cáo Đảng ủy cấp trên tại Đảng bộ Trường, cũng 

như các chi bộ, đảng bộ trong toàn tỉnh. 

5. Thời gian áp dụng: Từ quý IV năm 2021, 2022 và những năm tiếp theo. 

6. Hiệu quả sáng kiến: 

Trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, công tác khảo sát chất lượng sinh 

hoạt chi bộ, quản lý, lãnh đạo, điều hành, tổng hợp, báo cáo gặp nhiều khó khăn, mất 

rất nhiều thời gian, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thuận lợi cho các chi bộ, đảng bộ bộ 

phận, theo dõi tiến độ công việc, tổng hợp, báo cáo,... điều đó làm ảnh hưởng đến tiến 

độ báo cáo của Đảng ủy lên Đảng ủy cấp trên. 

Sau khi triển khai thực hiện trong thời gian qua, sáng kiến được Thường trực 

Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng viên đánh giá đạt hiệu quả 

công việc cao, thuận tiện trong công tác thực hiện khảo sát, lãnh đạo, quản lý, điều 

hành của Đảng ủy và công tác tổng hợp, báo cáo của Đảng ủy Trường, công tác báo 

cáo và theo dõi tiến độ khảo sát của đảng viên trong toàn Đảng bộ; giúp cho Thường 

trực Đảng ủy nắm được quá trình thực hiện khảo sát của đảng viên các chi bộ, đảng bộ 

bộ phận và công tác tổng hợp, báo cáo của Đảng ủy Trường lên Đảng ủy cấp trên; kết 

quả đã hoàn thành công tác tổng hợp, báo cáo (quý IV/2021, quý I/2022) đúng tiến độ, 

đạt hiệu quả cao, tiết kiện được rất nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng 

viên thực hiện khảo sát, công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành, tổng hợp, báo cáo tại 

Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh… 
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PHỤ LỤC 

Một số hình ảnh của sáng kiến kinh nghiệm 

1. Giao diện đăng nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giao diện quản lý và tạo phiếu khảo sát 
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3. Giao diện đảng viên của chi bộ thực hiện phiếu khảo sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Giao diện chi bộ theo dõi khảo sát về chất lượng sinh hoạt định kỳ 
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5. Giao diện Đảng ủy theo dõi khảo sát về chất lượng sinh hoạt định kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Giao diện tổng hợp kết quả khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ 


