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Kết luận của Hiệu trưởng  

tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 

 
 

Sáng ngày 28 tháng 06 năm 2019, tại phòng họp của nhà trường, đồng chí     

Nguyễn Thị Thuận Bích - Hiệu trưởng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng 

đầu năm năm 2019. Tham dự cuộc họp có tập thể Ban Giám hiệu; trưởng, phó các 

phòng, khoa; trưởng các đoàn thể và toàn thể CC, VC, NLĐ nhà trường. 

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

trưởng đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Về thay đổi tổ chức bộ máy, vị trí công tác của một số VC, NLĐ. Bên 

cạnh, những bộ phận đi vào hoạt động ngay sau được tổ chức lại, vẫn có trường 

hợp cá nhân, bộ phận, phòng khoa chưa đi vào nề nếp, hoạt động chưa hiệu quả. 

Trong thời gian tới, cần kiểm tra, đánh giá và tiếp tục sắp xếp nhân sự của các 

phòng, khoa, đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

2. Hiện nay, đội ngũ giảng viên nhà trường đang thiếu ở một số chuyên ngành, 

hơn nữa, nhiều giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, tập huấn, học sau đại học. 

Vì thế, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Giao 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đảm bảo tính khoa học, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường. 

3. Chất lượng đội ngũ giảng viên hiện nay chưa đồng bộ, một số giảng viên 

năng lực chưa đảm bảo, cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trao dồi chuyên môn. Thông 

qua hoạt động thao giảng, dự giờ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các giảng viên 

có thâm niên để tự nâng cao năng lực của bản thân. 

4. Giao Tổ thanh tra  giáo dục xây dựng kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 

2019: thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất ở các hệ lớp do Trường đảm nhận. 

5. Về việc mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN, chương trình chuyên 

viên, chuyên viên chính cũng gặp nhiều khó khăn: Số lượng học viên các lớp CV, 

CVC không đảm bảo theo kế hoạch, trong khi đó theo thống kê của Sở Nội vụ hiện 
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nay ở tỉnh ta, đối tượng thiếu chuẩn CV, CVC rất nhiều nhưng cơ quan, đơn vị hạn 

chế cử đi học vì ảnh hưởng dến tiến độ công việc. Giao Phòng Quản lý đào tạo và 

nghiên cứu khoa học chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, 

tư liệu nghiên cứu, tham mưu mở các lớp vào ngày nghỉ, mở vào buổi tối nếu có 

nhu cầu.  

6. Chế độ của học viên các hệ lớp hiện nay có sự thay đổi, bộ phận làm công 

tác tổ chức các lớp phải triển khai rõ quy định về chế độ mới cho học viên. 

7. Theo quy định mới, tài liệu của các lớp bồi dưỡng, tập huấn hiện nay phải 

thành lập hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Vì vậy, để không ảnh 

hưởng đến tiến độ mở lớp, các khoa, phòng có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, 

kịp thời. 

8. Theo Quy định số 09-QĐi/TW, Quy định số 18-QĐ/TU thì “Trường 

Chính trị tỉnh được sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức Đảng”. Tuy nhiên, 

từ khi sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhà trường cho đến nay vẫn chưa có dấu mới, ảnh 

hưởng đến nhiều hoạt động (cấp bằng, cấp chứng chỉ,…). Phòng Tổ chức hành 

chính, thông tin, tư liệu liên hệ Công an tỉnh sớm cấp con dấu mới, để các hoạt 

động của trường thực hiện đồng bộ. 

 

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

trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 để các phòng, khoa biết 

và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa. 

- Lưu: VT, TCHCTTTL, Ngân. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Nam Sơn 
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	Trường Chính trị tỉnh<TCTQTC1@TCT> đã ký lên văn bản này!




