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THÔNG BÁO 

kết luận của Hiệu trưởng  

tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2021 

----- 
 

Chiều ngày 01 tháng 3 năm 2021, 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 tháng 3 năm 2021. Tham dự cuộc họp có tập thể 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: nghiên cứu bố trí lịch thảo luận ở các lớp trung cấp 

LLCT-HC tại các huyện, thị xã kết hợp cùng đợt với lịch giảng của giảng viên có 

tham gia chủ trì thảo luận; đăng ký số lượng phôi bằng cho học viên các lớp trung cấp 

LLCT-HC đang triển khai và sẽ triển khai trong năm 2021, trước khi chương trình và 

giáo trình mới có hiệu lực. 

Phòng TCHCTTTL chủ trì, phối hợp cùng Khoa Nhà nước và pháp luật tham 

mưu Ban Giám hiệu văn bản gửi Sở Nội vụ về kinh phí mở lớp, kinh phí biên tập tài 

liệu đối với hệ lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chuyên viên chính và chuyên viên. 

Các khoa tăng cường hoạt động giúp đỡ giảng viên tập sự và tổ chức giảng 

duyệt qua khoa đối với giảng viên được phân công đảm nhận các bài mới. 

2. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế 

Phòng TCHCTTTL chủ trì, phối hợp cùng Phòng QLĐT và NCKH tham mưu 

Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua 8 - Cụm thi đua các 

trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường cán bộ của các bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương. 

Các Khoa chủ động xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế trong thời gian 

nhà trường đang triển khai hoạt động giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, cần chú ý thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 
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3. Công tác tổ chức, hành chính, công tác khác 

 Phòng TCHCTTTL: bố trí dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19 

khi triển khai lại hoạt động giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường, hoàn tất thủ tục 

đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với viên chức của Trường. 

Các phòng, khoa có nhu cầu bố trí xe ô tô của Trường phục vụ các hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu thực tế đăng ký về Phòng TCHCTTTL để xin ý kiến 

của Ban Giám hiệu. 

Thống nhất các hoạt động do CĐCS nhà trường triển khai và phát động; BCH 

Chi đoàn Trường trình Đảng ủy cho ý kiến về kế hoạch hoạt động trong Tháng Thanh 

niên năm 2021. 

 

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

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2021 để các phòng, 

khoa, các đoàn thể của Trường biết và triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, các đoàn thể, 

- Lưu VT, TCHCTTTL. 

 T/L HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Nam Sơn 
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