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THÔNG BÁO  

Kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm 

học tập và rèn luyện của Lớp Trung cấp LLCT - HC, 

hệ đào tạo tập trung - Khoá 23 (Năm 2019) 

  

Ngày 25/6/2019, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp rút kinh 

nghiệm nhằm đánh giá tình hình học tập, rèn luyện và xác định những nhiệm vụ, giải 

pháp trong thời gian đến đối với Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - 

Khoá 23. Tham dự có đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Chi Đoàn, 

lãnh đạo các phòng, khoa của nhà trường, chủ nhiệm lớp và tập thể học viên của lớp. 

Đồng chí Dụng Văn Duy - Phó Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp. 

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

Dụng Văn Duy có ý kiến kết luận như sau: 

I. Đánh giá tình hình học tập và rèn luyện của học viên trong 03 tháng 

- Trong giờ học, đa số học viên tương tác với giảng viên khá tốt, tích cực phát 

biểu xây dựng bài. Bên cạnh đó, tinh thần tự học, tự nghiên cứu của một số ít học 

viên còn chưa cao. Trong thời gian đến, học viên phải thường xuyên nâng cao ý thức 

tự giác trong học tập và rèn luyện, tự nghiên cứu bài học của các phần học trong giáo 

trình trước khi nghe giảng, chuẩn bị đề cương khi thảo luận; tích cực tham gia phát 

biểu trong giờ học và thảo luận, phấn đấu đạt kết quả học tập cao.  

- Nhìn chung, học viên chấp hành nội quy, quy chế về giờ học khá nghiêm túc. 

Ban cán sự và tổ trưởng, tổ phó các tổ luôn phát huy tính tự quản, nhắc nhở học viên 

thực hiện đúng nội quy, quy chế và giữ vững mối quan hệ đoàn kết trong lớp, kịp thời 

phản ánh những đề xuất của học viên cho chủ nhiệm. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít 

trường hợp đến lớp trễ. Đề nghị các học viên sắp xếp thời gian đi học đúng giờ theo 

quy định. 

II. Nhiệm vụ của các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể 

1. Đối với các khoa  

- Trên cơ sở phân công bài giảng, lãnh đạo các khoa chỉ đạo giảng viên của khoa 

tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép bài tập tình huống hay cập nhật 

thông tin thời sự đưa vào nội dung bài giảng của từng phần học cho phù hợp. 

- Trong thảo luận, nếu không có lãnh đạo khoa chủ trì thì cử giảng viên giảng 

dạy các cụm bài để định hướng, giải đáp cho học viên, ghi nhận vấn đề không giải 

đáp được báo cáo lãnh đạo khoa giải đáp cho học viên. 

2. Đối với các phòng  

a. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học 



- Xếp lịch học tập, nghiên cứu, thảo luận và ôn thi các phần học theo hướng 

thuận lợi cho học viên nhưng trên cơ sở điều kiện công tác giảng dạy của nhà trường.  

- Sau khi có điểm mỗi lần thi thì công bố điểm ngay cho học viên rút kinh 

nghiệm ở lần thi sau. 

b. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu 

- Cần chuẩn bị tốt hơn cơ sở vật chất trong điều kiện của trường cho lớp học. 

- Tạo điều kiện cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động 

thể dục thể thao trên cơ sở Ban Cán sự lớp đề xuất với chủ nhiệm lớp, phòng trang bị 

thêm dụng cụ thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông cho lớp học theo quy định. 

- Về chế độ chính sách: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Tỉnh về 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Đối với các tổ chức đoàn thể 

- Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, Đảng ủy sẽ triển khai văn bản mới của Đảng 

ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hai chi bộ lớp tiếp tục thực hiện những nội 

dung như Đảng ủy trường đã hướng dẫn, trong đó nội dung chính là xoay quanh vấn 

đề học tập, rèn luyện đạo đức và tham gia phong trào của lớp, của trường. 

- Đối với hoạt động Đoàn Thanh niên, Chi đoàn trường sẽ xây dựng những nội 

dung sinh hoạt phù hợp với hoạt động chung của nhà trường và tổ chức một số hoạt 

động giao lưu với lớp, gắn kết giữa đoàn viên trong lớp với đoàn viên khung trường. 

Ngoài ra, phân đoàn lớp tự phát động phong trào để đoàn viên của lớp tham gia. 

- Chủ nhiệm lớp triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động của 

lớp theo nội quy, quy chế. Chủ động nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của học 

viên, báo cáo về Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học để kịp thời đề xuất 

với Ban Giám hiệu giải quyết những kiến nghị của học viên.  

- Về hình thức tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa, Phòng Quản lý đào tạo và 

nghiên cứu khoa học sẽ thông báo cho học viên trước khi thi 20 ngày.  

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thông báo ý kiến kết luận của 

Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm học tập và rèn luyện của Lớp Trung cấp 

LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - Khoá 23 cho các phòng, khoa, chủ nhiệm, tập thể 

lớp được biết và triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                             
- Đảng ủy và BGH trường;                                                    

- Các phòng, khoa, CN lớp;   (gửi email công vụ) 

- Chi đoàn trường;  
- Tập thể Lớp TT - K.23; 

- Lưu: VT, ĐT                                                                                                                                                                       

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH 

 

 

 

 

ThS.  Nguyễn Thị Như Yến 
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