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C
Tháng

Tuần thực hiện

CÔNG TÁC NĂM 2020

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

Đã thực hiện (Từ tuần 01/2020 đến tuần 6/2020)

01/2020

Tuần 07/2020
(10/02 -14/02/2020)

02/2020

ƠNG T ÌN

Tuần 08/2020
(17/02 -21/02/2020)

Tuần 09/2020
(24/02 -28/02/2020)

Tuần 10/2020
(02/3 - 06/3/2020)

- ọp ĐK xét duyệt đề tài khoa học năm 2020
- Xây dựng Kế hoạch hội thảo khoa học năm 2020
- Xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm 2020
- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức ội thi học viên học giỏi lý
luận chính trị năm 2020.
- Xây dựng Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của an Giám
hiệu và lãnh đạo hòng, khoa.
- ọp an Giám hiệu
- Triển khai kế hoạch ội thi giảng viên giỏi cấp Trường
năm 2020
- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
- Xây dựng Kế hoạch giảng viên đi thực tế có kỳ hạn
- Tổ chức hội thảo lần 2: Lịch sử Trường hính trị tỉnh
ình hước - 22 năm xây dựng và phát triển
- Khai giảng lớp T 111 ( ù Đốp)
- ọp Đảng ủy định kỳ tháng 02/2020
- Khai giảng lớp ồi dưỡng cán bộ nguồn bí thư, phó bí
thư cấp ủy xã và tương đương (lớp thứ nhất- 2020)
- ế giảng lớp T 105 (Sở, ngành)
- Mở 01 ội nghị trực tuyến tập huấn, quán triệt và triển
khai nhiệm vụ năm 2020
- ọp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế hụ nữ 08/3
- Khai giảng 01 lớp ồi dưỡng cán bộ nguồn bí thư, phó bí
thư cấp ủy xã (lớp thứ hai - 2020)
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- ĐK , chủ nhiệm đề tài
- hòng QLĐT, N K phối hợp với các khoa chuyên môn

- hòng QLĐT, N K
- Phòng TC-HC-QT
- hòng Quản lý đào tạo, N K và khoa, phòng
- hòng QLĐT, N K
- an soạn thảo và cán bộ, giảng viên nhà trường
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- an chấp hành công đoàn chủ trì .
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

Tháng

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

3/2020
Tuần 11/2020
(09/3 - 13/3/2020)
Tuần 12/2020
(16/3 - 20/3/2020)

Tuần 13/2020
(23/3 - 27/3/2020)

Tuần 14/2020
(30/3 - 03/4/2020)

- Khai giảng lớp T 112 ( ù Gia Mập)
- hát hành Sách Lịch sử Trường hính trị tỉnh ình
hước - 22 năm xây dựng và phát triển
- Xây dựng Đề án sử dụng KTX
- Thanh tra việc thực hiện Quy chế giảng viên
- Tổ chức dự giờ giảng viên
- Tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cho hủ tịch ội liên hiệp phụ nữ
ở cơ sở
- Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của ThS.
à Văn Kiên
- ế giảng lớp T 104 (Quân sự tỉnh)
- Khai giảng lớp T 113 (Lộc Ninh)
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ nguồn bí thư, phó bí thư
cấp ủy xã (lớp thứ hai)
- ọp hủ nhiệm lớp Quý I/2020
- ọp công đoàn quý 1
- ọp cơ quan quý I/2020
- ọp Đảng ủy định kỳ tháng 3/2020

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, N K

- ế giảng lớp T 103 (Lộc Ninh)
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ nguồn bí thư, phó bí thư
cấp ủy xã (lớp thứ ba)
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế đào tạo, Quy chế bồi
dưỡng và Quy chế hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực
tế
- ọp G , họp giao ban với lãng đạo các phòng khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T3 và PHNV tháng 4
- ọp xét thi đua khen thưởng QI/2020
- Ngày 02/4 nghỉ ngày Giỗ tổ ùng Vương (10/3)
-Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
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- Phòng TC-HC-QT
- Tổ Thanh tra giáo dục và giảng viên
- ĐK và các giảng viên
- Toàn bộ Đảng viên đảng bộ
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài
- hòng Quản lý đào tạo, N K , Khoa chuyên môn và chủ
nhiệm lớp

ông đoàn, toàn thể công đoàn viên
- Phòng TC-HC- QT và các phòng , khoa có liên quan
- ác đồng chí Đảng ủy viên

- an Giám hiệu, hòng Quản lý đào tạo, N K ,các Khoa
chuyên môn, hòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
- Phòng TC-HC-QT và các phòng, khoa có liên quan
- Phòng TC- HC –QT
- án bộ, giảng viên, nhân viên
ông đoàn

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 15/2020
(06/4 - 10/4/2020)
Tuần 16/2020
(13/4 - 17/4/2020)

4/2020

Tuần 17/2020
(20/4 - 24/4/2020)

Tuần 18/2020
(27/4 -01/5/2020)

Tuần 19/2020
(04/5 -08/5/2020)
5/2020

Tuần 20/2020
(11/5 -15/5/2020)
Tuần 21/2020
(18/5 -22/5/2020)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

niệm ngày G MN 30/4 và ngày QTLĐ 01/5
- oàn thiện các quy chế làm việc
Đảng bộ và các
văn bản liên quan
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy huyện và
tương đương (lớp thứ nhất)
- Tổ chức điều tra xã hội học đề tài khoa học cấp tỉnh
- ế giảng lớp T 99 ( hơn Thành)
- Khai giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
sở, ban, ngành, lớp thứ nhất
- Lớp TC1- 19 ( hú Đức) đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
- Tổ chức dự giờ giảng viên
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy huyện và
tương đương (lớp thứ hai)
- Khai giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
sở, ban, ngành, lớp thứ hai
-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường
- Lớp TC2- 19 (Điện Lực) đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
- ọp Đảng ủy định kỳ tháng 4/2020
- hát hành bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm
2020
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày GPMN 30/4và
ngày QTLĐ 01/5.
- Nghỉ lễ 30/4 và 01/5
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T4 và triển khai thực
hiện nhiệm vụ T5/2020.
- Tổ chức ội thi giảng viên giỏi cấp Trường năm 2020
- Mở 01 lớp cập nhật kiến thức dành cho cán bộ nguồn
tỉnh
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 108
(Đồng Xoài) đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
- ế giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
sở, ban, ngành, lớp thứ nhất
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- ấp ủy
- Phòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
N đề tài khoa học cấp tỉnh
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn
- ĐK và các giảng viên
hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

- Toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường
- hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- Toàn thể cán bộ , viên chức nhà trường
- án bộ , giảng viên , nhân viên
- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các phòng , khoa
- an tổ chức, các ban chuyên môn và giảng viên
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- Phòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn
hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 22/2020
(25/5 -29/5/2020)

Tuần 23/2020
(01/6 -05/6/2020)

Tuần 24/2020
(08/6 -12/6/2020)

Tuần 25/2020
(15/6 -19/6/2020)

6/2020

Tuần 26/2020
(22/6 -26/6/2020)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

- Mở 01 lớp ồi dưỡng cho cán bộ nguồn chức danh hủ
tịch ội liên hiệp phụ nữ ở cơ sở
- Khai giảng lớp ồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên
(CV38)
- ế giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
sở, ban, ngành, lớp thứ hai
- ọp Đảng ủy định kỳ tháng 5/2020
- Khai giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
phòng, lớp thứ nhất
- ế giảng lớp T 1-19 ( hú Đức)
- Tổ chức dự giờ giảng viên
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T5 và triển khai thực
hiện nhiệm vụ T6/2020
- Mở 01 lớp ồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp học
mầm non
- ế giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
phòng, lớp thứ nhất
- Khai giảng lớp T 114 (Sở, ngành)
- Thanh tra việc thực hiện Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính, nội dung hương V, hương VI,
hương VII.
- Giảng viên tham dự ội thi hoàn thiện hồ sơ, giáo án,
công trình nghiên cứu khoa học
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp học
tiểu học
- ọp ĐK : thông qua bài giảng của 02 giảng viên tham
gia ội thi giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc các T T
tỉnh, tp trực thuộc trung ương lần thứ VII/2020
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 109
(Đồng hú) đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
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- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ác đồng chí Đảng ủy viên

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ĐK và các giảng viên
- Phòng TC- HC-QT phối hợp với các phòng, khoa

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và các đơn
vị liên quan
- Tổ thanh tra giáo dục
- hòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và giảng
viên tham dự ội thi.
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ĐK và giảng viên
- hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn

Tháng

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

- ọp hủ nhiệm lớp Quý II/2020
Tuần 27/2020
(29/6 -03/7/2020)

7/2020

Tuần 28/2020 đến
tuần 31/2020

Tuần 32/2020
(03/8 -07/8/2020)

- Tổ chức ội thảo khoa học
- ọp sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm
- ọp cơ quan QII/2020
- ọp công đoàn QII/2020
- ọp xét thi đua QII/2020
- oàn thiện thủ tục cử giảng viên tham dự ội thi giảng
viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành
phố, trường bộ, ngành trực thuộc Trung ương lần thứ VII
– năm 2020
- Nghỉ hè
- Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp học
THCS
- Khai giảng lớp T 115 ( hơn Thành)
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T6 và triển khai thực
hiện nhiệm vụ T8/2020

- hòng Quản lý đào tạo, N K , Khoa chuyên môn và chủ
nhiệm lớp
- an Tổ chức ội thảo, hòng Quản lý đào tạo, N K
công đoàn, toàn thể công đoàn viên
- Phòng TC-HC- QT
- an hấp hàng ông đoàn
- Phòng TC- HC-QT
- hòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và giảng
viên được cử tham gia hội thi
- Giảng viên
- hòng QLĐT, N K và các đơn vị liên quan
- Phòng TC- HC-QT phối hợp với các phòng, khoa

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

8/2020

Tuần 33/2020
(10/8 -14/8/2020)

Tuần 34/2020
(17/8 -21/8/2020)

- Mở 01 lớp hương pháp giảng dạy tích cực
- Mở 01 lớp ồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo (lớp
thứ nhất)
N đề tài khoa học cấp tỉnh
-Tổ chức ội thảo khoa học lần 1 đề tài khoa học cấp tỉnh:
Xử lý tình huống trong công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể ở cơ sở hiện nay
- Tổ chức ội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm
- an Giám hiệu, an tổ chức, các ban chuyên môn, thư ký
2020
và học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành
chính.
- Mở 01 lớp ồi dưỡng công tác đối ngoại
- Khai giảng lớp ồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên - hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
chính
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 106 - hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn
( ình Long), đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
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Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 35/2020
(24/8 -28/8/2020)

Tuần 36/2020
(31/8 -04/9/2020)

Tuần 37/2020
(07/9 -11/9/2020)

9/2020

Tuần 38/2020
(14/9 -18/9/2020)

Tuần 39/2020
(21/9 -25/9/2020)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

- ế giảng lớp ồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên
(CV38)
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 110
( ớn Quản), đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
-Tổ chức ội thảo khoa học lần 2 đề tài khoa học cấp tỉnh:
Xử lý tình huống trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở hiện
nay
- Khai giảng lớp chuyên viên cao cấp
- Tổ chức dự giờ giảng viên
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T8 và triển khai thực
hiện nhiệm vụ T9/2020
- Mở 01 lớp ồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo (lớp
thứ hai)
- Mở lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng,
lớp thứ hai
- Khai giảng lớp T 116 (Đồng Xoài)
- Mở 01 lớp ồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4
(lớp thứ nhất)
- ế giảng lớp T 108 (Đồng Xoài)
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 111
( ù Gia Mập), đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
- Mở 01 lớp ồi dưỡng quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường
- ế giảng lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp
phòng, lớp thứ hai
-Tổ chức ội thảo khoa học lần 3 đề tài khoa học cấp tỉnh;
Xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở tại
tỉnh ình hước hiện nay
- ọp ơ quan QIII/2020
- ọp ông đoàn QIII/2020
- ọp Đảng ủy định kỳ tháng 9/2020
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- hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn

-

N đề tài khoa học cấp tỉnh

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ĐK và các giảng viên
- Phòng TC- HC-QT phối hợp với các phòng, khoa
hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- BCN đề tài khoa học cấp tỉnh
- Phòng TC - HC – QT phối hợp với các phòng, khoa
- an chấp hành công đoàn
- ác đồng chí Đảng ủy viên

Tháng

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện
- Mở 01 lớp ồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4
(lớp thứ hai)
- ế giảng lớp T 109 (Đồng hú)
- ọp hủ nhiệm lớp Quý III/2020
- Thanh tra việc thực hiện Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính, nội dung hương IV
- Tổ chức dự giờ giảng viên
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T9 và triển khai thực
hiện nhiệm vụ T10/2020
- ọp xét thi đua, khen thưởng quý III/2020

Tuần 40/2020
(28/9 -02/10/2020)

Tuần 41/2020
(05/10 -09/10/2020)

- ế giảng lớp ồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính

Tuần 42/2020
(12/10 - 16/10/2020)

10/2020

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

Tuần 43/2020
(19/10 - 23/10/2020

Tuần 44/2020
(26/10 - 30/10/2020
-

- Mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ
- ế giảng lớp T 110 ( ớn Quản)
- Nghiệm thu tất cả các đề tài khoa học (đến 30/10/2020)
- Mở 01 lớp ồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4
(lớp thứ ba)
- ế giảng lớp chuyên viên cao cấp
- Khai giảng lớp T 117 ( ớn Quản)
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 112
( ù Đốp), đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
- ọp mặt kỷ niệm ngày thành lập L NVN 20/10
- Mở 01 lớp ồi dưỡng kỹ năng tổ chức sự kiện chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường
- ọp Đảng ủy định kỳ tháng 10/2020
- Tổ chức ội thảo khoa học
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11
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- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, N K , Khoa chuyên môn và chủ
nhiệm lớp
- Tổ Thanh tra giáo dục, hủ nhiệm lớp, học viên Trung
cấp lý luận chính trị - hành chính
- ĐK và các giảng viên
- Phòng TC- HC-QT phối hợp với các phòng, khoa
- Phòng TC- HC -QT
hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ội đồng nghiệm thu, an chủ nhiệm đề tài, hòng Quản
lý đào tạo, N K
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, N K , Khoa chuyên môn
- Công đoàn phối hợp với phòng T - HC-QT
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- Toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- an Tổ chức ội thảo, hòng Quản lý đào tạo, N KH
- Phòng TC- HC-QT

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 45/2020
(02/11 - 06/11/2020

11/2020

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

- Mở 01 lớp ồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- Mở 01 lớp ồi dưỡng kỹ năng tổ chức các sự kiện chính
- Phòng TC-HC-QT phối hợp các phòng, khoa
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương (lớp thứ 2)
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T10 và triển khai
thực hiện nhiệm vụ T11/2020.
- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm
ông đoàn
ngày Nhà giáo VN 20/11

Tuần 46/2020
(09/11 - 13/11/2020

- Tổ chức dự giờ giảng viên
- Xây dựng Kế hoạch kê khai tài sản năm 2020
- Tổ chức xét sáng kiến cấp cơ sở

Tuần 47/2020
(16/11 - 20/11/2020

- hát hành bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 2/2020
- Khai giảng lớp T 118 (Sở, ngành)
- Tổ chức đánh giá viên chức năm 2020
- ọp thi đua khen thưởng QIV/2020
- ọp Đảng ủy Tháng 11/2020
- ọp mặt Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam20/11

Tuần 48/2020
(23/11 - 27/11/2020
Tuần 49/2020
(30/11 – 04/12/2020
12/2020

Nội dung thực hiện

Tuần 50/2020
(07/12 – 11/12/2020
Tuần 51/2020
14/12 – 18/12/2020

- ế giảng lớp T 106 ( ình Long)
- Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 107
( ớn Quản), đi nghiên cứu thực tế cuối khóa
- ọp G , họp giao ban với lãnh đạo các phòng, khoa
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T11 và triển khai
thực hiện nhiệm vụ T12/2020
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp
loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

- ĐK và các giảng viên
- Phòng TC- HC- QT
- ội đồng sáng kiến cơ sở
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- Phòng TC-HC-QT phối hợp các phòng, khoa
- ội đồng thi đua khen thưởng
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- Phòng TC-HC-QT phối hợp các phòng, khoa
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- hòng QLĐT, N K và Khoa chuyên môn
- Phòng TC-HC-QT phối hợp các phòng, khoa
-Đảng ủy

- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ội đồng nghiệm thu, an chủ nhiệm đề tài, hòng Quản
lý đào tạo, N K
- ọp ĐK tổng kết kết quả hoạt động năm 2020, xây - ĐK , phòng QLĐT, N K
dựng phương hướng năm 2021
- ọp tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020
công đoàn, toàn thể công đoàn viên
- Khai giảng lớp T 119 (đơn vị sự nghiệp, DN)
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Tháng

Tuần thực hiện
Tuần 52/2020
21/12 – 25/12/2020

Tuần 53/2020
28/12 – 01/01/2020

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

- ọp xét thi đua khen thưởng tổng kết năm 2020
-Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020
- Xây dựng chương trình công tác năm 2021
- ọp đảng ủy định kỳ tháng 12/2020
- ế giảng lớp T 2-19 (Điện Lực tỉnh)
- áo cáo tổng kết công tác chủ nhiệm lớp
- Tổ chức kiểm kê tài sản năm 2020
- Tổ chức ội nghị công chức viên chức năm 2021

- Phòng TC-HC-QT phối hợp các phòng, khoa
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các phòng khoa
- Phòng TC-HC-QT và an hấp hành ông đoàn

IỆU T
ỞNG
Ó IỆU TR ỞNG

Nơi nhận:

K/T

- Đảng ủy; an Giám hiệu,
- Các phòng, khoa,
- ông đoàn,
- Lưu: VT.

Người ký: Nguyễn Thanh
Thuyên
Cơ quan: Trường Chính trị,
Tỉnh ủy Bình Phước

Nguyễn Thanh Thuyên
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