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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CTr-TCT

Bình Phước, ngày 25 tháng 01 năm 2019
CH ƠNG T ÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019

Tháng

01/2019

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

1. Tổ chức ội nghị công chức, viên chức 2019
Tuần 01/2019
2. Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp Trường
(02/01-05/01/2019)
3. ọp chủ nhiệm lớp quý IV/2018
1. ọp an Giám hiệu triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa
học; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; kế
hoạch mua sắm trang thiết bị 2019
2. ội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2018
Tuần 02/2019
3. Duyệt sinh Trung cấp LL T-HC: khóa TC1-19 ( hú Đức)
(07/01-11/01/2019)
4. Khai giảng lớp Trung cấp T LL T-HC khóa 101(TCT)
5. ế giảng lớp T 91 hú Riềng
6. ọp ội đồng khoa học quý I/2019 thông qua Kế hoạch
hoạt động khoa học năm 2019
1. Khai giảng 02 lớp Trung cấp LL T-HC: khóa TC1-19
( hú Đức) và khóa 102 ( ù Đốp)
2. Thông qua an Giám hiệu Kế hoạch cử giảng viên đi
nghiên cứu thực tế ở cơ sở năm 2019.
Tuần 03/2019
3. Tham mưu Tờ trình xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy
(14/01-18/01/2019) chỉ định biên soạn “ ẩm nang xử lý tình huống giành cho
cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh ình hước”.
4. Ban hành Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019
5. Tổ chức ội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm
2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019
1

- Phòng TC-HC-QT và an hấp hành ông đoàn
- hủ nhiệm đề tài và hòng Quản lý đào tạo, N K
- hòng Quản lý đào tạo, N K
- 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 khoa học
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

- Đảng ủy

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 04/2019
(21/01-25/01/2019)

Tuần 05/2019
(28/01-01/02/2019)

02/2019

Tuần 06/2019
(04/02-08/02/2019)
Tuần 07/2019
(11/02-15/02/2019)

Tuần 08/2019
(18/02-22/02/2019)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

1. Thực hiện các bước thanh lý Ký túc xá cũ, giải phóng mặt
bằng xây Ký túc xá mới theo Quyết định của U N tỉnh
2. Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp Trường.
3. Thao giảng cho 01 giảng viên (GV. hạm Xuân Quyền)
4. ế giảng lớp Trung cấp LL T-HC, khóa 93 (Lộc Ninh)
và Khai giảng khóa 103 (Lộc Ninh)
5. Xây dựng Kế hoạch ội thảo khoa học; nghiên cứu có
thời hạn của giảng viên; kế hoạch dự giờ năm 2019.
6. Xây dựng Kế hoạch phát hành 02 số Thông tin Lý luận và
thực tiễn năm 2019
7. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trưởng, phó các phòng,
khoa, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
1. Đổi con dấu, đổi tên các phòng, khoa, thực hiện thể thức
văn bản theo Quy định của Tỉnh ủy
2. ọp an Giám hiệu đánh giá kết quả thực hiện - nhiệm vụ
T1/2019 và triển khai nhiệm vụ T2/2019
3. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 01/2019
4. Xây dựng Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế năm 2019 của
an Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa (Đoàn 1)
Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 01/02 đến hết ngày 08/02/2019
(27/12/2018 đến 04/01/2019 Âm lịch)
10 giờ, ngày 11/02/2019 ọp mặt đầu xuân (thứ hai, ngày
07/01/2019 năm Kỷ ợi)
1. Tiếp tục tiến hành giải phóng mặt bằng Ký túc xá
2. Tham mưu Tờ trình điều chỉnh, bổ sung chương trình ồi
dưỡng đối tượng 4 trình an Thường vụ Tỉnh ủy
3. ế giảng lớp Trung cấp LL T-HC, khoa 92( ù Gia Mập)
4. Xây dựng Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng văn thư-lưu trữ
5. Tham mưu Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy các cấp
6. ọp ội đồng khoa học xét duyệt đề tài mới 2019
2

- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các đơn vị liên quan
- hủ nhiệm đề tài và hòng Quản lý đào tạo, N K
- ội đồng khoa học; hòng Quản lý đào tạo, N K và
giảng viên thao giảng
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

- Phòng TC-HC-QT
- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các đơn vị liên quan
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
án bộ, giảng viên, nhân viên
Phòng TC-HC-QT
- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các đơn vị liên quan
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

- ội đồng khoa học

Tháng

3/2018

4/2018

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T1 và
Tuần 09/2019
T2/2019 và triển khai nhiệm vụ T3/2019
(25/02 - 01/3/2019)
2. ự thảo xong Quy chế hoạt động của ĐTĐ-KT, ĐSK S
3. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 02/2019
1. ọp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế hụ nữ 08/3
Tuần 10/2019
2. Triển khai Kế hoạch biên tập Lịch sử Trường Chính trị
(04/3 - 08/3/2019) 3. oàn thiện hồ sơ đề tài khoa học cấp ơ sở của ThS.Lê
Nguyễn Thị Ngọc Lan gửi Sở Khoa học và Công nghệ
1. oàn thành giải phóng mặt bằng xây Ký túc xá
Tuần 11/2019
2. oàn thành việc sắp xếp, bố trí Thư viện mới
(11/3 - 15/3/2019) 3. Tổ chức đi nghiên cứu thực tế của an Giám hiệu và lãnh
đạo các phòng, khoa năm 2019 (Đoàn 01)
Tuần 12/2019
1. Khai giảng lớp Trung cấp LLCT- , khóa 104 (Trường QS tỉnh)
(18/3 - 22/3/2019) 2. Hoàn thành quyết toán ự án sửa chữa, nâng cấp …
1. ọp cơ quan quý I/2019
2. ọp ông đoàn quý I/2019
Tuần 13/2019
3. ọp chủ nhiệm lớp quý I/2019
(25/3 - 29/3/2019)
4. Mở lớp bồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng cán bộ
quản lý trường học bậc trung học cơ sở)
5. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 3/2019
1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ T3/2019, triển khai nhiệm vụ T4/2019
2. Thao giảng cho 02 giảng viên (Vũ ữu ải, Đoàn Thị Quế hi)
Tuần 14/2019
3. Mở 01 lớp ồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ (lớp 1)
(01/4 - 05/4/2019) 4. Khai giảng lớp Trung cấp LL T - HC, khóa 105 (TCT)
5. ế giảng 02 lớp ( huyên viên và huyên viên chính)
6. ọp ội đồng khoa học quý II/2019
7. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ í Thư Đảng ủy xã (đợt 1)
8. ọp xét thi đua, khen thưởng quý I/2019
3

- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các phòng, khoa

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

- ội đồng Thi đua-Khen thưởng và hòng T -HC-QT

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 15/2019
(08/4 - 12/4/2019)

Tuần 16/2019
(15/4 - 19/4/2019)

Tuần 17/2019
(22/4 - 26/4/2019)

Tuần 18/2019
(29/4 - 03/5/2019)

5/2019
Tuần 19/2019
(06/5 - 10/5/2019)
Tuần 20/2019
(13/5 -17/5/2019)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

1. Khởi công ự án xây mới Ký túc xá
2. Mở 01 lớp ồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ (lớp 2)
3. Xây dựng Kế hoạch ội thi giảng viên giỏi cấp Trường 2019
4. Mở lớp ồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng giáo viên
làm công tác tư vấn cho học sinh).
5. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ hủ tịch U N xã (đợt 1).
1. Ngày 15/4 nghỉ bù ngày Giỗ Tổ ùng Vương (10/3)
2. Mở 01 lớp ồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ (lớp 3)
3. Mở lớp bồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng kiến thức
pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân)
4. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ í Thư đảng ủy xã (đợt 2)
1. Mở 01 lớp ồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ (lớp 4)
2. Mở lớp ồi dưỡng ngành giáo dục (bồi dưỡng nâng cao
năng lực quản lý nhân sự trường phổ thông).
3. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ hủ tịch U N xã (đợt 2)
4. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 4/2019
1. Nghỉ lễ 30/4 và 01/5
2. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T4/2019
và triển khai nhiệm vụ T5/2019
3. Mở 01 lớp ồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ (lớp 5)
4. Khai giảng lớp Trung cấp LL T- , khóa 106 ( ớn Quản)
1. Mở 01 lớp ồi dưỡng Văn thư - Lưu trữ (lớp 6)
2. Mở lớp ồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng giáo viên
kiêm nhiệm phòng bộ môn Âm nhạc).
3. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ í thư Đoàn thanh niên xã (đợt 1)
4. Mở lớp ồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý (đợt 1)
1. Tổ chức ội thảo khoa học; phát hành Thông tin lý luận và
thực tiễn số 01/2019 nhân kỷ niệm Ngày sinh hủ tịch
M
2. Xây dựng Kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của an Giám

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

- ác đồng chí trong Đảng ủy
- án bộ, giảng viên, nhân 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 Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 21/2019
(20/5 - 24/5/2019)

Tuần 22/2019
(27/5 - 31/5/2019)

Tuần 23/2019
(03/6 - 07/6/2019)
Tuần 24/2019
(10/6 - 14/6/2019)
6/2019
Tuần 25/2019
(17/6 - 21/6/2019)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa năm 2019 (Đoàn 02)
3. Mở lớp ồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng nghiệp vụ
Tổng phụ trách đội ).
4. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng ông an xã (đợt 1)
5. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên
1. Khai giảng lớp Trung cấp LL T - , khóa 107 (Đồng hú)
2. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ í thư Đoàn thanh niên (đợt 2)
3. Mở lớp bồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng giáo viên
kiêm nhiệm bộ môn Tiếng Anh).
1. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 5/2019
2. Tổ chức hoạt động Ngày Tết Thiếu nhi 01/06/2019
3. Mở lớp bồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng giáo viên
kiêm nhiệm bộ môn Tin học)
4. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng ông an xã (đợt 2)
5. ế giảng lớp Trung cấp LL T - HC, khóa 90 (TCT)
6. Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý (đợt 2)
1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T5/2019
và triển khai nhiệm vụ T6/2019
2. Mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp - ộ tịch (đợt 1)
1. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê (đợt 1).
2. Khai giảng lớp Trung cấp LL T - HC, khóa 108 (Thành
phố Đồng Xoài)
1. ế giảng 02 lớp Trung cấp LL T (T 94 và lớp mở
tại ở sở cai nghiện MT số 3)
2. Khai giảng lớp Trung cấp LL T - HC, khóa 109 (huyện
Lộc Ninh)
3. Tổ chức ội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2019
4. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp - ộ tịch (đợt 2)
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hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
- ác đồng chí Đảng ủy viên
- ông đoàn phối hợp với hi đoàn
- hòng Quản lý đào tạo, 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
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

Tháng

Tuần thực hiện

Tuần 26/2019
(24/6 - 28/6/2019)

7/2019

Từ tuần 27/2019
đến tuần 30/2019
(01/7 - 31/7/2019)

Tuần 32/2019
(05/8 - 09/8/2019)

8/2019

Tuần 33/2019
(12/8 - 16/8/2019)
Tuần 34/2019
(19/8 - 23/8/2019)

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

1. ọp cơ quan quý II/2019
2. ọp Sơ kết hoạt động ông đoàn 6 tháng đầu năm 2019
3. Tổ chức ội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019
4. Mở lớp ồi dưỡng ân tộc - tôn giáo
5. Khai giảng lớp Trung cấp LL T - HC, khóa 110 (Bình Long)
6. ọp chủ nhiệm lớp quý II/2019
7. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng-Thống kê (đợt 2)
8. ọp xét thi đua, khen thưởng quý II/2019
1. Giảng viên nghỉ hè từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày
31/7/2019; cán bộ, chuyên viên, nhân viên khối hành chính
đi làm theo quy định
2. an Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa đi nghiên cứu
thực tế năm 2019 (Đoàn 02)
3. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên đi du lịch
1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T7/2019
và triển khai nhiệm vụ T8/2019
2. ọp ội đồng khoa học quý III/2019
3. Khai giảng lớp Trung cấp LL T 111 ( ù Đăng)
4. ế giảng lớp Trung cấp LL T mở tại Trại giam An hước.
5. Khai giảng lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên
chính ( CVC 2)
1. ế giảng lớp T LL T khóa 96 (Đồng hú)
2. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Địa chính - Xây dựng (đợt 1)
1. Khai giảng lớp Trung cấp LL T 112 ( ù Đốp)
2. ế giảng lớp Trung cấp LL T 95 ( ù Đăng)
3. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho
giảng viên, báo cáo viên (T T, TGTU, Trung tâm bồi
dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố)

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

Tuần 35/2019
(26/8 - 30/8/2019)

1. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 8/2019
2. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Địa chính - Xây dựng (đợt 2)
1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T8/2019
và triển khai nhiệm vụ T9/2019
2. ế giảng lớp T LL T-HC, khóa 97 ( ớn Quản)
3. Khai giảng lớp huyên viên khóa 37
1. Mở 01 lớp ồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, viên
chức sự nghiệp ngành văn hóa
2. ế giảng lớp Trung cấp LL T-HC, khóa 96 (Đồng hú)
3. Khai giảng lớp Trung cấp LL T- , khóa 113 ( ù Gia Mập)
4. ế giảng lớp Trung cấp LL T-HC khóa 98 (TCT)
1. ế giảng Trung cấp LL T-HC, khóa 97 ( ớn Quản)
2. Khai giảng lớp Trung cấp LL T - , khóa 114 ( ớn Quản)
1. Tổ chức thao giảng cho giảng viên hạm Xuân Quyền
2. ọp chủ nhiệm lớp quý III/2019
3. ọp cơ quan quý III/2019
4. ọp ông đoàn quý III/2019
5. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 9/2019

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

Tuần 36/2019
(02/9 - 06/9/2019)

Tuần 37/2019
(09/9 - 13/9/2019)
9/2019

10/2019

Tuần 38/2019
(16/9 - 20/9/2019)
Tuần 39/2019
(23/9 - 27/9/2019)
-

Tuần 40/2019
(30/9-04/10/2019)

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

1. ọp an Giám hiệu, họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T9/2019
và triển khai nhiệm vụ T10/2019
- Phòng TC-HC-QT
2. ọp xét thi đua, khen thưởng quý III/2019
- ội đồng khoa học
3. ọp ội đồng khoa học quý IV
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
4. Tổ chức ội thi ọc viên giỏi lý luận chính trị 2019
5. iên tập Thông tin lý luận và thực tiễn số 02/2019, phát
hành vào dịp Kỷ niệm Nhà Nhà giáo VN 20/11
6. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho những
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp ..(lớp 1)
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Tháng

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

7. ế giảng lớp Trung cấp LL T - HC 100
Tuần 41/2019
8. Tổ chức ội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường 2019
(07/10-11/10/2019) 9. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho những
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp,..(lớp 2)
1. Mở lớp bồi dưỡng ngành giáo dục ( ồi dưỡng thiết bị).

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

2. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho những
Tuần 42/2019
(14/10-18/10/2019) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, ..(lớp 3)
3. ế giảng lớp Trung cấp LL T-HC, khóa 101 (TCT)
- ông đoàn phối hợp phòng T - HC- QT
4. ọp mặt kỷ niệm ngày TL L NVN 20/10
- ác đồng chí Đảng ủy viên
1. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 10/2019
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
Tuần 43/2019
2. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐ-KT (lớp 1)
(21/10-25/10/2019) 3. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho những
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, … (lớp 4)

11/2019

1. ế giảng lớp Trung cấp LL T-HC, khóa 102 ( ù Đốp)
Tuần 44/2019
2. Mở lớp ồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐ-KT (lớp 2)
(28/10-01/11/2019) 3. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho những
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, …(lớp 5)
1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
Tuần 45/2019
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T10/2019
(04/11-08/11/2019) và triển khai nhiệm vụ T11/2019
2. Xây dựng Kế hoạch kê khai tài sản năm 2019
1. Tổ chức xét sáng kiến cơ sở năm 2019
Tuần 46/2019
2. oàn thành nghiệm thu đề tài cấp Trường năm 2019
(11/11-15/11/2019)
3. ế giảng lớp ồi dưỡng chuyên viên chính (CVC 2)
Tuần 47/2019
1. ọp xét thi đua, khen thưởng quý IV/2019 và năm 2019
(18/11-22/11/2019) 2. ọp mặt Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tuần 48/2019
1. Tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức năm 2019
(25/11-29/11/2019) 2. ọp Đảng ủy định kỳ tháng 11/2019.
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hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan

Phòng TC-HC-QT chủ trì, phối hợp với các đơn vị
- ội đồng sáng kiến cơ sở
- hủ nhiệm các đề tài khoa học cấp Trường
- hòng Quản lý đào tạo, N K và các đơn vị liên quan
Phòng TC-HC-QT phối hợp với các phòng, khoa
- Phòng TC-HC-QT phối hợp với các phòng, khoa
- ác đồng chí Đảng ủy viên

Tháng

12/2019

Tuần thực hiện

Nội dung thực hiện

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện

1. ọp an Giám hiệu và họp giao ban với lãnh đạo các
phòng, khoa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ T11/2019
Tuần 49/2019
và triển khai nhiệm vụ T12/2019
(02/12-06/12/2019)
2. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp
loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
Tuần 50/2019
1. ọp xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2019
(09/12-13/12/2019) 2. Tổ chức ội nghị tổng kết năm công tác 2019
1. Tổ chức kiểm kê tài sản 2019
Tuần 51/2019
2. Xây dựng hương trình công tác năm 2020
(16/12-20/12/2019)
3. ế giảng lớp huyên viên khóa 37
Tuần 52/2019
ọp Đảng ủy định kỳ tháng 12/2019
(23/12-27/12/2019)
Tuần 53/2019
1. Tổ chức ội nghị công chức, viên chức 2020
(30/12-03/01/2020) 2. Tổ chức ội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng 2019

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

HIỆU T

Nơi nhận:
- Đảng ủy; an Giám hiệu;
- Các phòng, khoa;
- ông đoàn, hi đoàn;
- Lưu: VT.
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Người ký: Trần Tuyết Minh
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Cơ quan: Trường Chính trị, Tỉnh Bình Phước
Thời gian ký: 28.01.2019 10:04:29 +07:00
ThS.Trần Tuyết Minh
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