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 Đoàn công tác c ủa Ban Tổ chức Trung ương ki ểm tra, kh ảo sát công tác đào
tạo, bồi dưỡng lý lu ận chính tr ị của Nhà trường giai đoạn 2006 - 2011
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 29/02/12-11:02:31

Thực tr ạng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý lu ận chính tr ị của Nhà trường giai đoạn 2006 - 2011 đã
được thảo luận, thống nh ất tại buổi làm vi ệc sáng 28/2/2012

Nhằm mục đích chuẩn bị cho việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác

đào tạo lý luận chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Quy định về

“Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Sáng 28/2/2012, đoàn

kiểm tra, khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi

làm việc với lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ

lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo các môn lý luận chính trị cho HSSV Trường Đại học Nha Trang giai

đoạn 2006 - 2011.

Sau khi nghe lãnh đạo Trường báo cáo tình hình, thành tựu, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng

lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo các môn lý luận chính trị

cho HSSV Nhà trường giai đoạn 2006 - 2011. Đoàn kiểm tra, khảo sát cùng lãnh đạo Trường đã thảo luận

và thống nhất đánh giá: mặc dù còn một số hạn chế như số cán bộ có trình độ trung và cao cấp lý luận

chính trị còn ít, nhưng Trường Đại học Nha Trang đã có nhiều cố gắng và đạt thành tích quan trọng, đội

ngũ cán bộ quản lý Nhà trường đều có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, được đào tạo bài bản, chất

lượng đào tạo các môn lý luận chính trị cho HSSV luôn đạt kết quả tốt…Thay mặt đoàn kiểm tra, khảo

sát, bà Trần Thị Hương - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương (trưởng

đoàn) đã ghi nhận những đề nghị của Nhà trường như: hạ thấp độ tuổi được phép đi học các lớp Cao cấp

Lý luận Chính trị - Hành chính so với hiện nay (nam 45 tuổi trở lên, nữ 40 tuổi trở lên) để đáp ứng nhu cầu

trẻ hóa đội ngũ cán bộ của các đơn vị; đổi mới công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền để tăng tính định

hướng tư tưởng trước các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế...
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Các tin khác

  Ngh ị quyết số 12-NQ/TW Hội ngh ị lần thứ 4 Ban Ch ấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) v ề một số vấn đề cấp bách v ề xây dựng Đảng hi ện nay

  Nơi ra đời tàu v ỏ composite đầu tiên

  Cựu Tổng th ống Cộng hòa Latvia đến th ăm và nói chuy ện với cán b ộ viên
chức Nhà trường

  Hội ngh ị giao ban công tác B ộ môn

  Thông t ư liên t ịch hướng d ẫn thực hi ện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  50 suất học bổng tr ị giá 302 tri ệu đồng đã được trao cho sinh viên Nhà
trường
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