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THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 23/4/2015, Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, phân tích
những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ
2015 - 2017.

Một số kết quả nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012 - 2015:

- Chi bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nội bộ; các đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, tin
tưởng và trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy,
quy chế của đơn vị và Nhà trường; có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
nơi cư trú.

- Công tác tài chính ổn định, đảm bảo thu chi cho các hoạt động của Nhà trường; đầu tư xây dựng cơ bản,
mua sắm và quản lý tài sản đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên
và đột xuất với cấp trên.

- Chi bộ luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm
vụ, 50% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mục tiêu tổng quát của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 được Đại hội thảo luận thông qua:

- Công tác tài chính: ổn định nguồn thu, chi tiêu hợp lý; ưu tiên kinh phí cho NCKH, phát triển nguồn nhân
lực trình độ cao, đẩy mạnh hợp tác đối ngoại trong nước và quốc tế.

 - Công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất: từng bước hoàn chỉnh, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có; đảm
bảo công tác đầu tư công đúng kế hoạch, đúng mục đích; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở vật chất
phục vụ công tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.

- Công tác xây dựng Đảng: hàng năm, phấn đấu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư
cách hoàn thành nhiệm vụ, có ít nhất 50% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 1 đến 2
đảng viên mới.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017: đồng chí Hồ Thành Sơn - Bí thư, Nguyễn Thị Hiển - Phó Bí thư.

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính thành công tốt đẹp 

Đồng chí Hồ Thành Sơn được bầu làm Bí thư Chi bộ. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

 Thư viện tổ chức thành công hội thảo toàn quốc về tổ chức, quản lý xuất bản nguồn tài nguyên số.

 Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí thành công tốt đẹp

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

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