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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu  

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

 
 

Căn cứ Quy định số 18-QĐi/TU, ngày 11/ 01/ 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác 

của Trường Chính trị tỉnh; 

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thống nhất phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng 

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh 

về mọi hoạt động của Trường. 

Trực tiếp chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ của 

nhà trường. 

Trực tiếp chỉ đạo, triển khai kế hoạch đào tạo của nhà trường. Theo dõi, lãnh 

đạo hoạt động các khoa. 

Là chủ tài khoản và điều hành, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu và 

các phòng, khoa. 

2. Đồng chí Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng 

Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng và 

hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế của nhà trường. 

Xử lý các công việc được ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng. 

3. Đồng chí Dụng Văn Duy - Phó Hiệu trưởng 

Tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tổ chức, hành chính, thông tin, 

tư liệu; quản lý kinh phí, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 

giảng dạy và học tập; công nghệ thông tin của nhà trường. 

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu. 

Theo dõi giúp Hiệu trưởng công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 
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Thừa ủy quyền của Chủ tài khoản ký các văn bản, chứng từ, sổ sách liên 

quan công tác tài chính, kế toán, hợp đồng lao động. 

Xử lý các công việc được ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng. 

 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận  thông báo phân công nhiệm vụ các thành 

viên Ban Giám hiệu nhà trường đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ 

công tác./.  

 
Nơi nhận:  
- Học viện CTQG Hồ Chí Minh; 

- Vụ Các trường chính trị;  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy; 

- Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                  

-  Trung tâm BDCT các huyện, thị xã, thành phố; 

- BGH, các phòng, khoa; 

- Lưu: VT, TCHCTTTL, Thuan.      

 HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Thuận Bích 

 
                        

(báo cáo) 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-04-11T08:15:15+0700
	Việt Nam
	Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận<tct@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




