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THÔNG BÁO 

kết luận của đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách 

tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2021 

----- 
 

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2021, tại cuộc họp trực tuyến giao ban tháng 

10/2021, đồng chí Dụng Văn Duy - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách đã chủ 

trì cuộc họp. 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, Phó hiệu trưởng phụ trách đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Lãnh đạo phòng, khoa 

- Mỗi khoa đề xuất 01 đề tài khoa học cấp trường, đăng ký về đ/c Trần Thị 

Minh Hoài trước ngày 29/10/2021. 

- Đôn đốc giảng viên kê khai hoạt động giảng dạy, nghĩa vụ nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu thực tế của giảng viên. Hoàn thành trong tháng 10/2021. 

- Khoa Nhà nước và pháp luật, Khoa Lý luận cơ sở: tổ chức giảng ra Hội đồng 

liên khoa đối với đ/c Nguyễn Quang Châu và Huỳnh Văn Thông trước ngày 

29/10/2021.  

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

- Xếp lịch làm việc của Ban Giám hiệu với Khoa Lý luận cơ sở và Phòng Quản 

lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học sau ngày 15/10/2021. 

- Thực hiện thanh toán chế độ giảng bài các lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN, 

chương trình chuyên viên, chuyên viên chính đối với giảng viên. 

- Thực hiện các thủ tục thanh toán Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị, 

lần I - năm 2021. 

- Tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kinh phí giáo trình Trung 

cấp LLCT theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại 

Công văn số 1032-CV/HVCTQG, ngày 16/9/2021 về việc sử dụng bộ giáo trình 

Trung cấp lý luận chính trị, hoàn thành trước ngày 10/10/2021. 

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết Cụm thi đua các trường chính trị Khu 

vực Đông Nam bộ, báo cáo về Ban Giám hiệu hạn chót ngày 15/10/2021. 
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- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngày Nhà Giáo Việt nam (20/11) bằng hình 

thức phù hợp. Thời gian: trước ngày 29/10/2021. 

3. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học 

- Tham mưu văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về báo cáo viên của các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham gia báo cáo, giảng dạy cho Trường, trình đ/c Trần Thị 

Minh Hoài trước ngày 22/10/2021. 

- Tham mưu các Quy chế, Quy định liên quan đến giảng dạy trực tuyến; thi đua 

- khen thưởng, biểu dương, rèn luyện của các lớp hệ đào tạo, bồi dưỡng. Lấy ý kiến 

góp ý trước ngày 15/10/2021.  

- Tham mưu văn bản gửi Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam về 02 

phương án thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cuối khóa. Thời gian: trước 

ngày 08/10/2021. 

- Tham mưu thủ tục in sách Hội thảo khoa học của Cụm Thi đua các trường 

chính trị khu vực Đông Nam Bộ, in Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn, báo cáo 

tiến độ trước ngày 29/10/2021. 

- Tham mưu báo cáo về kết quả Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị, lần I 

- năm 2021 gửi Thường trực Tỉnh ủy và cơ quan, đơn vị của 19 thí sinh dự thi; báo 

cáo kết quả Thao giảng Giảng viên dạy giỏi cấp trường - năm 2021 gửi Thường trực 

Tỉnh ủy trước ngày 08/10/2021. 

- Tham mưu văn bản, các thủ tục về mở lớp tập huấn Tỉnh đoàn 03 ngày, gửi về 

Tỉnh ủy, trình đ/c Trần Thị Minh Hoài trước ngày 08/10/2021. 

- Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tổ chức, HC,TT,TL chuẩn bị các thủ tục khai 

giảng các lớp Trung cấp LLCT-HC bằng hình thức trực tuyến. Báo cáo tiến độ trước 

ngày 29/10/2021 

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

Dụng Văn Duy - Phó hiệu trưởng phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2021 

để các phòng, khoa biết và triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu, (báo cáo) 

- Các phòng, khoa, các đoàn thể, 

- Lưu VT, TCHCTTTL, Thảo 

T/L HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Nam Sơn 
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