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THÔNG BÁO 
kết luận của Hiệu trưởng  

tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2020 

----- 

Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2020, 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 6 năm 2020. 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: 

- Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: 

+ Chuẩn bị nội dung, chương trình sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. 

+ Đề xuất khen thưởng đột xuất đối với các đồng chí có thành tích trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trực tuyến. 

+ Tham mưu xin cấp kinh phí mua máy chiếu phục vụ công tác đào tạo. 

- Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

Hoàn tất các thủ tục in kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh và cấp trường. 

- Phòng Tổ chức, HC,TT,TL phối hợp cùng phòng Quản lý ĐT&NCKH 

chuẩn bị kinh phí các lớp bồi dưỡng. 

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

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2020 để các phòng, 

khoa biết và triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, TCHCTTTL, Thảo. 

 T/L HIỆU TRƯỞNG 

K/T TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC,HC,TT,TL 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo 
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