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THÔNG BÁO

 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

 Thông báo Kết luận nội dung

gặp gỡ đối thoại với CB Hội SV

 

  
Tin tức sự kiện

Đại hội (diễn ra ngày 05/4/2015) đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, trong đó tập trung làm rõ kết
quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ
nhiệm kỳ 2012 - 2015 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Đ/C Phạm Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2018

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2018 được Đại hội thông qua có các nội dung cơ
bản: Giữ vững, nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu xã hội; Phát triển NCKH
tương xứng với hoạt động đào tạo; Tiếp tục củng cố và khai thác có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác hiện có,
mở rộng các hợp tác mới về đào tạo, NCKH với các trường Đại học trong và ngoài nước; Giữ vững ổn định về
mọi mặt trong Khoa để phát triển bền vững; Xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Khoa, thực hiện công tác
quy hoạch cán bộ cấp cơ sở (Chi bộ, Khoa, Bộ môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) cho các nhiệm kỳ tới; Lãnh
đạo chính quyền Khoa xây dựng bộ máy quản lý, lập phương án tách Khoa phù hợp với tình hình phát triển
trong giai đoạn tới; Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong Khoa đẩy mạnh các hoạt động
phong trào thiết thực; Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế thành công tốt đẹp 

Đồng chí Phạm Thành Thái được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ cho Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2018 tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức
đoàn thể, của quần chúng và đảng viên, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội, xây dựng chương trình hành
động, kế hoạch công tác để đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Chi bộ Khoa Kinh tế

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 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

 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ Hội Sinh viên

 Gala tổng kết Tháng Thanh niên và vinh danh chiến sĩ tình nguyện
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