` ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA GDTC - QP
Đồng Hới, ngày 5 tháng 02 năm 2021
NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 02.2021
 Chi ủy chi bộ thông báo nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường (có nghị
quyết kèm theo)
 Chi ủy chi bộ thống nhất Quyết nghị các nội dung đánh giá công tác tháng
01/2021 và triển khai công tác tháng 02/2021 như sau:
KIỂM ĐIỂM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG
01/2021
Về cơ bản chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch
đã đề ra trong Nghị quyết tháng 01/2021, cụ thể như sau:
- Công tác chính trị tư tưởng trong chi bộ được giữ vững. Việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh
găn với phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể đảng viên trong chi bộ.
- Tham gia tổng kết công tác đảng 2020 theo KH của Đảng uỷ
- Toàn thể đảng viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.
- Chỉ đạo Khoa giảng dạy học kỳ 2 theo thời khóa biểu của Nhà trường và
Bộ môn; tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho K.62
- Đảng viên nộp Đảng phí tháng 01/2021 đúng thời gian quy định.
II. CÔNG VIỆC ĐANG TRIỂN KHAI:
I.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021
1. Công tác lãnh – chỉ đạo
- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong chi bộ.
- Bí thư và cấp ủy viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản
Việt Nam.
- Quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 53
về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn thông tin giả, sai sự thật trên internet.
- Chỉ đạo Khoa rà soát kế hoạch giảng dạy, thi học phần, thông báo lịch
nghỉ tết Nguyên đán và thời gian quay trở lại học cho sinh viên theo kế hoạch
của Nhà trường.
- Chỉ đạo công tác đánh giá chương trình theo Kế hoạch
2. Công tác đoàn thể
- Tổ công đoàn thực hiện theo KH Công đoàn trường: Tham dự Hội nghị
tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020.
- Phối hợp với khoa và bộ môn tổ chức Tất niên khoa

- Đoàn thanh niên: tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức:
- Đảng viên nộp Đảng phí tháng 02/2021
3. Công tác phát triển Đảng: Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức
cho đ/c Nguyễn Thế Thành.
4. Triển khai thực hiện:
Toàn thể đảng viên trong chi bộ khoa GDTC-QP thực hiện nghiêm túc các
nội dung Nghị quyết đề ra.
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