
4/20/2015 Tin tức

http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=6055&lang=0 1/2

NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| English

ĐĂNG NHẬP |

TinTuc

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 Thông báo tuyển Giảng viên

 Thông báo tuyển kỹ sư Xây

dựng

 

  
Tin tức sự kiện

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học rút ra từ quá
trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và mục tiêu, phương hướng nhiệm
kỳ 2015 - 2017.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015 - 2017: đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác đào tạo và tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác NCKH, Đại hội đã thảo
luận và thống nhất đề ra các giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện: Tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng giảng dạy các học phần do Khoa phụ trách, trước hết là các học phần Lý luận chính trị; Tăng cường
lãnh đạo công tác NCKH; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính
trị tư tưởng cho CBVC và sinh viên Nhà trường, tăng cường công tác quảng bá Nhà trường ra ngoài xã hội; lãnh
đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ của Khoa đến năm 2020; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Chi bộ theo hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Khoa; Chi bộ lãnh đạo Công đoàn Khoa tổ
chức và tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu
giữa CBVC trong Khoa; Đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc
thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong Khoa, tham mưu và tham gia triển khai việc học tập, làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CBVC, sinh viên toàn Trường.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2017 được Đại hội thảo luận, thống nhất: Phấn đấu xây dựng
Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 30% đảng
viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ), kết nạp mới từ 60 - 70 đảng viên, 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện
và được chuyển đảng chính thức; có 2 giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, 2 - 3 giảng viên tiếp
tục học tiến sĩ, 1 giảng viên hoàn thành chương trình học và nhận bằng thạc sĩ; Chi bộ lãnh đạo Công đoàn tổ
chức được ít nhất 1 chuyến thực tế chuyên môn cho CBVC toàn Khoa.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí: đồng chí Lê Việt Phương - Bí thư, Trần Trọng
Đạo - Phó Bí thư, Trương Thị Xuân - ủy viên.

Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị thành công tốt đẹp 

Đại hội được tổ chức vào ngày 15/4/2015. Đồng chí Lê Việt Phương được bầu làm Bí
thư Chi bộ. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt Đại hội

Đảng viên của Chi bộ

Các tin mới hơn

 Công đoàn trường tổ chức Hội thảo đổi mới giảng dạy và đánh giá

Các tin cũ hơn

 Nâng cao trách nhiệm phục vụ giảng đường, xây dựng môi trường thân thiện, tích cực và an toàn là điều kiện đảm bảo

dạy tốt, học tốt

 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế thành công tốt đẹp

 Những công trình thắp lửa yêu thương

 Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn Trường Đại học Kinh tế Luật (TPHCM)

 Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn 54CNMT
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