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THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2014

 Thông báo tuyển kế toán dự án

 Thông báo lịch xét chức danh

Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015

 Thông báo tuyển chọn sinh viên

dự thi Tin học văn phòng thế giới
2015

 

  
Tin tức sự kiện

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2017 được đại hội xác định là: Nâng cao năng lực tham mưu trong công tác

đào tạo và phục vụ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đảng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức

HCM trở thành thường xuyên và hiệu quả.

Để triển khai mục tiêu này, Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra các giải pháp lớn: Tập trung sự lãnh

đạo vào những vấn đề chủ yếu và những vấn đề mới phát sinh của công tác chuyên môn; Tăng cường các nghị

quyết chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu về công tác đào tạo; Khuyến khích đảng viên

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy tắc ứng xử của CBVC có tính mới, sáng

tạo; Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác của cấp ủy nhằm xây dựng nghị quyết hàng tháng chất

lượng, hiệu quả; Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tự kiểm tra của chi bộ; Phân công cụ thể đảng viên theo dõi

giúp đỡ quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ và xác định phấn đấu vào Đảng, tập trung vào đối tượng quần

chúng trẻ.

Đại hội Chi bộ Đào tạo thành công tốt đẹp 

Đại hội được tổ chức vào ngày 16/3/2015. Đồng chí Lê Văn Hảo được bầu làm Bí thư
chi bộ. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đại hội cũng đặt ra chỉ tiêu: Phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên không vi

phạm kỷ luật, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% đủ tư cách hoàn thành

tốt nhiệm vụ, có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Là một chi bộ với các đơn vị chính quyền thuộc khối đào tạo, Chi bộ Đào tạo luôn phát huy truyền thống

đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ, tính chiến đấu cao để xây dựng các nghị quyết lãnh đạo thiết thực, hiệu quả,

đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng ủy về công tác đào tạo của Nhà trường trong nhiệm kỳ

mới.

Vũ Xuân Quỳ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Cuộc thi “Ẩm thực sinh viên” lần thứ nhất của khoa CNTP

 Chi bộ Viện Nuôi trồng thủy sản lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu của Trường nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015

 Tuyên dương, khen thưởng con CBVC-NLĐ trúng tuyển đại học, sau đại học năm 2014

 Trao quà Tết cho người dân đảo Điệp Sơn
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