TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
TRƢỜNG CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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12 ăm 2019

Số 504 -QĐ/TCT
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2019
----Căn cứ Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 12/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị;
Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình
Phước (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của
UBND tỉnh Bình Phước);
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng sáng kiến cơ sở ngày 27/11/2019 của Hội
đồng Sáng kiến cơ sở Trường Chính trị;
t đề nghị của Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở,
HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CHÍNH TRỊ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận 07 sáng sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 cho tác giả, đồng
tác giả là viên chức Trường Chính trị (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Sáng kiến cấp cơ sở là một trong những điều kiện để x t đánh giá thi
đua cá nhân và x t khen thưởng năm 2019.
Điều 3. Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trường Chính trị, các cá nhân có tên
trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu,
- Như điều 3,
- Lưu VT.

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CƠ SỞ NĂM 2019
(Ban hành kèm Quyết định số 504-QĐ/TCT ngày 03 tháng 12 năm 2019)
1. Tên sáng kiến: “Đề xuất hai chủ đề và đơn vị phối hợp tổ chức hai Hội
thảo năm 2019”. Đồng tác giả sáng kiến: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên, ThS. Đàm
Thị Kim Hương.
2. Tên sáng kiến: “Đề xuất quy trình bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng
bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước”. Đồng tác giả sáng kiến: ThS. Đỗ
Tất Thành; ThS. Nguyễn Thị Khuyến.
3. Tên sáng kiến: “Các tình huống sử dụng trong thảo luận phần V.3. Nghiệp
vụ Công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở trong giảng dạy
Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại trường Chính trị tỉnh
Bình Phước”. Đồng tác giả sáng kiến: ThS.Lương Thị Hồng Vân; CN.Vũ Hữu Hải;
CN.Dư Thị Oanh.
4. Tên sáng kiến: “Sử dụng Google drive trong việc phối hợp làm lịch công
tác của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Hiệu trưởng”. Đồng tác giả sáng
kiến: CN. Nguyễn Văn Thành; CN. Cù Trọng Tuấn.
5. Tên sáng kiến: “Đề xuất các chuyên đề báo cáo thực tiễn quản lý nhà
nước về ngành hoặc lĩnh vực trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
chính tại trường chính trị tỉnh Bình Phước”. Đồng tác giả sáng kiến: ThS. Lê
Nguyễn Thị Ngọc Lan; ThS. Trần Thị Hạnh Dung.
6. Tên sáng kiến: “Tạo lập mã vạch ma trận (QRcode) để tải dữ liệu bằng
các thiết bị điện tử thông minh”. Tác giả sáng kiến: CN. Cù Trọng Tuấn
7. Tên sáng kiến: “Đề xuất sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm vào thi phần I.1
chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính”. Đồng tác giả sáng kiến: ThS.
Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Vũ Minh Thanh.

