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THÔNG BÁO 

kết luận của Hiệu trưởng  

tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2019 

----- 
 

Chiều ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại phòng họp của nhà trường, đồng chí     

Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc 

họp giao ban 10 năm 2019. Tham dự cuộc họp có tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu; 

trưởng, phó các phòng, khoa; trưởng các đoàn thể. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Đảng 

ủy, Hiệu trưởng đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác chuyên môn 

Phòng QLĐT và NCKH: khi tham mưu kế hoạch nghiên cứu thực tế cuối khóa 

của các lớp Trung cấp LLCT-HC, đồng thời tham mưu danh sách lãnh đạo của từng 

Đoàn để Ban Giám hiệu quyết định; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh trong việc thẩm định tài liệu các lớp hệ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

đảm bảo đúng tiến độ mở lớp đã được giao trong năm 2019. 

2. Công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động thao giảng 

Phòng QLĐT và NCKH: chuẩn bị chu đáo các công việc có liên quan để phát 

hành Thông tin lý luận và thực tiễn (Số 4 - 2019) đúng tiến độ; tham mưu kế hoạch tổ 

chức hoạt động Thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2019. Thời gian hoàn 

thành: trong tháng 10/2019. 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: đăng ký lịch làm việc với cấp ủy 

các địa phương có giảng viên của Trường đi thực tế ngắn hạn tại cơ sở để trao đổi, 

nắm bắt thông tin, rút kinh nghiệm đợt đi thực tế của các giảng viên. Thời gian: trước 

ngày 30/10/2019. 

3. Công tác tổ chức, hành chính, công tác khác 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: Tham mưu thời gian tổ chức thi 

tuyển giảng viên, thời gian phổ biến văn bản; dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

trưởng, phó phòng khoa của Trường, Quy định đánh giá, xếp loại viên chức hàng 

năm; xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo - bồi dưỡng nhiệm kỳ và hàng năm. 
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Công đoàn cơ sở nghiên cứu tổ chức các hoạt động nhân ngày thành lập Hội 

LHPN Việt Nam (20/10), trong đó chú ý gắn kết, giao lưu với các lớp đang diễn ra tại 

Trường. 

 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu thông báo kết luận của đồng chí 

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2019 để 

các phòng, khoa biết và triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, TCHCTTTL. 

 T/L HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Nam Sơn 
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