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 Khai gi ảng lớp học Bồi dưỡng kết nạp Đảng và l ớp Đảng viên m ới
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 09/05/12-08:04:37

326 quần chúng ưu tú và 32 đảng viên d ự bị là cán b ộ viên ch ức, sinh viên Nhà tr ường tham gia
lớp học Bồi dưỡng kết nạp Đảng và l ớp Đảng viên m ới do Đảng ủy tổ chức

Tối 08 tháng 5 tại Hội trường số 3, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp

Đảng và lớp Đảng viên mới cho 326 quần chúng ưu tú (264 quần chúng là sinh viên) cùng 32 đảng viên dự

bị (9 đảng viên là sinh viên).

Cả 2 lớp học sẽ diễn ra trong thời gian từ 08/5 - 12/5. Trong đó, học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kết

nạp Đảng sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: khái quát lịch sử ĐCS VN; Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ ĐCS VN; học tập và làm theo tư tưởng,

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS VN; thông tin thời sự. Lớp Đảng viên

mới sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tổ chức cơ

sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với

danh hiệu người đảng viên ĐCS VN; đường lối và chiến lược phát triển KT - XH; chủ nghĩa Mác - Lênin và

tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; CNXH và

phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối

ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; thông tin thời sự.

Kết thúc đợt học, tất cả học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận.
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