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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, gày 28 t á g 01 ăm 2019

L CH LÀM VIỆC
CỦA BAN GIÁM HIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN
Tuần 05 (từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2019)
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Sáng:
1. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh:
- 7 ờ 45 chủ trì công bố Quyết định về công tác cán bộ. hành phần: an
Giám hiệu; rưởng, phó, giảng viên, chuyên viên các phòng, khoa. Địa điểm:
hòng họp ( hòng
-HC-Q chuẩn bị nội dung).
- 8 ờ: chủ trì ội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức danh hó iệu trưởng
rường hính trị tỉnh. hành phần: Mời đại diện lãnh đạo an ổ chức ỉnh ủy
(có thư mời riêng); í thư Đảng ủy; an Giám hiệu; rưởng, phó các phòng,
khoa; í thư hi đoàn; hủ tịch ông đoàn. Địa điểm: hòng họp ( hòng TCHC-Q chuẩn bị nội dung).
. 8 ờ 3 Bí thư Đản ủ Trần Tu ết M nh: chủ trì họp Đảng ủy định kỳ
tháng 01/2019. hành phần: Đảng ủy. Địa điểm: hòng iệu trưởng.
3. 10 ờ H ệu trưởn Trần Tu ết M nh: chủ trì ọp xét điều kiện tốt nghiệp
lớp
92 ( ù Gia Mập). hành phần: heo Quyết định số 05/QĐ-TCT ngày
02/01/2019 (Đỗ ất hành, Nguyễn hanh huyên, Nguyễn Văn hành,
Nguyễn hị Ninh, Lương hị ồng Vân, ùi Viết rung, rần hị ạnh ung,
Nguyễn hị Ngọc hâu, đồng chí Nguyễn Văn ậu - GĐ rung tâm BDCT
huyện ù Gia Mâp. Địa điểm: hòng họp.
Ch ều:
. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh:
- 4 ờ, chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành
lập Đảng cộng sản Việt Nam.
- 5

ờ, chủ trì ọp lãnh đạo an Tuyên giáo.

- 6

ờ chủ trì họp cơ quan an uyên giáo ỉnh ủy định kỳ tháng 01/2019.
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. 4 ờ Phó H ệu trưởn N u ễn Th nh Thu ên: chủ trì ổ chức thao
giảng cấp rường cho giảng viên Nguyễn Kim ự và hạm Xuân Quyền.
hành phần: hành viên ội đồng khoa học; giảng viên không có lịch giảng.
Địa điểm: 202 ( hòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và giảng viên
thao giảng chuẩn bị nội dung).
Th
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Sáng:
1. 8 ờ, H ệu trưởn Trần Tu ết M nh: dự Lễ trao tặng uân chương Độc
lập hạng ba cho đồng chí ùi hanh hong, nguyên í thư ỉnh ủy và tham gia
Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, V W Đảng - í thư ỉnh ủy đi
thăm, chúc tết các huyện, thị xã theo lịch của hường trực ỉnh ủy. Địa điểm:
huyện hơn hành, huyện ớn Quản và thị xã ình Long.
. 8 ờ Phó H ệu trưởn Đỗ Tất Th nh: dự họp triển khai Kế hoạch thực
hiện Đề tài khoa học “ hực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động
giám sát của ội đồng nhân dân tỉnh”. Địa điểm: hòng họp - ĐN tỉnh.
hương tiện: Xe biển số 93A-0586.
3. Phó H ệu trưởn N u ễn Th nh Thu ên: làm việc tại cơ quan.
Ch ều:
1. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh v
Thuyên: làm việc tại cơ quan.

Phó H ệu trưởn

N u ễn Th nh

2. 15 ờ Phó H ệu trưởn Đỗ Tất Th nh: dự, phát biểu ế giảng lớp 93 (Lộc
Ninh). hành phần: Lê Văn Quyến, Lê rọng Đức, Nguyễn hị ảo hoa, Nguyễn
Kim ự. Địa điểm: ội trường uyện ủy Lộc Ninh. hương tiện: xe 93A-0586.
Th tư n
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Sáng:
1. 8

ờ H ệu trưởn Trần Tu ết M nh: đi công tác ở cơ sở (cả ngày).

. 8 ờ Phó H ệu trưởn N u ễn Th nh Thu ên: tham dự nghiệm thu kết
quả thực hiện đề tài “ oạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã tại thị
xã Đồng Xoài, tỉnh ình hước - thực trạng và giải pháp”. hành phần cùng
dự: Đ/c ù rọng uấn. Địa điểm: hòng ọp Sở Khoa học và ông nghệ tỉnh
ình hước. hương tiện: xe biển số 93A-003.64.
3. Phó H ệu trưởn Đỗ Tất Th nh: làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Tố :
. 9 ờ 3 H ệu trưởn Trần Tu ết M nh v các Phó H ệu trưởn : dự
khai mạc Đường hoa mừng Xuân Kỷ ợi năm 2019. Địa điểm: Quảng trường
23/3. hương tiện: xe 93A-00364.
2

Th n

n

3

9

Sáng:
. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh:
- 6 ờ dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp đón tết nguyên đán Kỷ ợi
2019. ùng dự: an Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa. Địa điểm: Nghĩa
trang liệt sỹ tỉnh. hương tiện: xe 93A-0586.
- 8 ờ dự Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng ộng sản Việt Nam
(03/2/2019) và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu năm 2019. Địa điểm: ại
ội trường tỉnh. ùng dự: hó iệu trưởng Nguyễn hanh huyên. hương
tiện: xe 93A-0586.
. Phó H ệu trưởn Đỗ Tất Th nh: làm việc tại cơ quan.
Ch ều:
. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh: làm việc tại an uyên giáo.
. Các Phó H ệu trưởn : làm việc tại cơ quan.
Th

áu n

9

Sáng:
. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh: làm việc tại an uyên giáo ỉnh ủy.
. Các Phó H ệu trưởn : làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Ch ều:
. H ệu trưởn Trần Tu ết M nh: làm việc tại cơ quan.
Nơi nhận:
- an Giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa;
- Đăng Website;
- Lưu: V .
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Người ký: Nguyễn Văn Thành
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Cơ quan: Trường Chính trị, Tỉnh ủy Bình Phước
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N u ễn V n Th nh
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