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BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân Quý 1 năm 2020
----- Dự họp: Có 8/8 thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.
- Chủ tọa: Đồng chí Nguyễn Thanh Thuyên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu
trưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT.
- Thư ký: Đồng chí Cù Trọng Tuấn - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính
- Quản trị.
Thời gian và nội dung và cuộc họp: Trong ba ngày 08/4/2020 – 10/4/2020, Hội
đồng TĐ-KT Trường Chính trị họp xét thi đua cá nhân Quý 1/2020 qua hệ thống họp
không giấy, kết hợp Hội nghị truyền hình bằng phần mềm Google Meet.
Hội đồng đã tiến hành xem xét hồ sơ, trực tiếp cho ý kiến trên phần mềm họp
không giấy vào ngày 08/4/2020.
Buổi sáng ngày 09/4/2020, Hội đồng chuyển qua Hội nghị truyền hình bằng
phần mềm Google Meet, thành viên Hội đồng lần lượt phát biểu thêm các ý kiến
đóng góp cho bảng chấm điểm quý 1/2020;
Thư ký tổng hợp và hoàn thiện bảng chấm điểm và gửi trở lại xin ý kiến thành
viên qua hệ thống Họp không giấy từ 9h ngày 10/4/2020.
Buổi chiều ngày 10/4/2020, Hội đồng tiếp tục xem xét hồ sơ, đến 15h, chủ trì
tiến hành cho biểu quyết bảng chấm điểm và đóng biểu quyết lúc 17h cùng ngày.
Kết quả: có 02/08 thành viên không tham gia biểu quyết, có 06/08 thành viên
thống nhất (đạt tỷ lệ 75%) chấm điểm 09 cá nhân đạt loại A - Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ; 23 cá nhân đạt loại B - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Quý 1, năm 2020,
kết quả cụ thể:
(có bảng chấm điểm và tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng chi tiết kèm theo)
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 0 phút cùng ngày.
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