TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Bình Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Số 419-QĐ/TCT
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2020
----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 02/12/2020 của Hội
đồng Sáng kiến cơ sở Trường Chính trị;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở,
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận 05 sáng sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 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 xét đánh giá thi
đua cá nhân và xét khen thưởng năm 2020.
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:
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trường,
- Ban Giám hiệu,
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ,
- Như điều 3,
- Lưu VT.
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Nguyễn Thanh Thuyên

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CƠ SỞ NĂM 2020
(Ban hành kèm Quyết định số 419-QĐ/TCT ngày 03 tháng 12 năm 2020)
1. Tên sáng kiến: Ứng dụng phần mềm ZALO (Zalo là 1 phần mềm cho
phép nhắn tin, gọi điện miễn phí, là mạng xã hội do người Việt Nam phát triển)
trong hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính
tị - hành chính tại Trường Chính trị Bình Phước trong điều kiện phòng dịch covid19. Đồng tác giả sáng kiến: ThS. Trần Thị Hạnh Dung; CN. Nguyễn Thị Ngọc
Châu; CN.Đỗ Thị Chuyên.
2. Tên sáng kiến: Quy trình kiểm duyệt, đổi mới nội dung trình chiếu màn
hình Led Trường Chính trị. Đồng tác giả sáng kiến: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên,
CN. Cù Trọng Tuấn.
3. Tên sáng kiến: Đề xuất chủ đề và tham gia viết bài sinh hoạt chuyên môn
cấp trường lần thứ nhất năm 2020; chủ đề: Nâng cao chất lượng soạn giáo án, giáo
án điện tử của giảng viên trường Chính trị Bình Phước. Đồng tác giả sáng kiến:
ThS. Lương Thị Hồng Vân; CN. Dư Thị Oanh; ThS. Phạm Xuân Quyền.
4. Tên sáng kiến: Đổi mới cách thức tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý
luận chính trị tại Trường Chính trị Bình Phước hiện nay. Đồng tác giả sáng kiến:
ThS. Nguyễn Thị Khuyến; ThS. Trần Thị Hạnh Dung; CN.Cù Trọng Tuấn.
5. Tên sáng kiến: Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng
nhân dân thông qua việc thành lập Tổ đại biểu HĐND ở khu phố, ấp thuộc các xã,
phường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Đồng tác giả sáng kiến: ThS.Lê
Nguyễn Thị Ngọc Lan; ThS. Lê Trọng Đức; CN. Phạm Thị Như.

