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THÔNG BÁO 

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019 

 

Sáng ngày 03 tháng 5 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 tháng 5 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 

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: tham mưu lịch họp rút kinh 

nghiệm việc đi nghiên cứu thực tế cuối khóa đối với các lớp trung cấp LLCT-HC; thông 

báo cho chủ nhiệm các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên 

mở tại các địa phương (trừ các lớp mở trên địa bàn thành phố Phan Thiết) khi họp xét tốt 

nghiệp, xét thi đua, khen thưởng cuối khóa thì ban cán sự không phải về trường dự họp 

như đối với các hệ lớp khác; tham mưu quy định về việc quản lý học viên học bổ sung. 

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2019. 

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

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

Không bố trí lịch coi thi đối với các đồng chí đang đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở 

theo Đề án của Trường, tham mưu việc thay đổi chủ nhiệm lớp đối với đồng chí Nguyễn 

Sĩ Hải và đồng chí Nguyễn Thị Loan để đảm bảo thời gian đi nghiên cứu thực tế theo 

quy định. 

Tham mưu việc thay đổi về thời gian và tiến độ hoàn thành Kế hoạch thao giảng, 

dự giờ năm 2019, có văn bản gửi các phòng, khoa để thực hiện. 

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

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: tiến hành kiểm kê kho sách thư 

viện; chấn chỉnh việc quản lý, thanh toán tiền giáo trình của các hệ lớp do Trường đảm 

nhận. 
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Phòng QLĐT và NCKH: tiến hành nhập dữ liệu để chạy thử nghiệm phần mềm 

quản lý đào tạo. Thời gian hoàn thành: trong tháng 5/2019. 

Từ ngày 06/5/2019, chính thức sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp giao 

diện web trên nền Lotus Notes 8.5 cùng với Khối Đảng Tỉnh ủy thay cho việc sử dụng 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc, công chức, viên chức phản hồi, trao đổi với Phòng TCHCTTTL để được 

giúp đỡ. 

Khoán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: 

- Đối với huyện Đức Linh: trường hợp 01 người hoặc 02 người cùng giới thì nghỉ 

tại phòng khách của UBND huyện. Trường hợp 02 người khác giới thì 01 người nghỉ tại 

phòng khách của UBND huyện, 01 người được thuê phòng nghỉ ở ngoài với mức khoán 

250.000đ/người/ngày. 

- Đối với huyện Tánh Linh, Tuy Phong: Khoán tiền thuê phòng nghỉ (có xác nhận 

không bố trí chỗ nghỉ), mức khoán: 250.000 đồng/người/ngày. 

 

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 5 năm 2019 để các 

phòng, khoa biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa. 

- Lưu: VT, TCHCTTTL, Sơn. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HC-TT-TL 
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