
TỈNH UỶ - UBND TỈNH PHÚ THỌ 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  
 

Số: 02/TB-TCT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày 06  tháng 01 năm 2017 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Hiệu trưởng về công tác tháng 12/2016,  

triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2017 

   

Ngày 03/01/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ họp giao ban công tác 

tháng, dự họp gồm: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Sau 

khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12, dự kiến công 

tác trọng tâm tháng 01 năm 2017 và các ý kiến thảo luận, đề nghị, bổ sung; 

Hiệu trưởng kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016 

1. An ninh trËt tù, vÖ sinh m«i trêng 

- Trực gác 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người ra vào, không để xảy ra mất 

tài sản và mất trật tự trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện các 

quy định về phòng ngừa cháy nổ. 

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, phòng ngừa dịch bệnh. Cắt 

tỉa, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Các 

khoa, phòng, đoàn thể thường xuyên vệ sinh sạch sẽ xung quanh và trong 

phòng làm việc. 

- Thực hiện việc gửi xe, hướng dẫn xếp xe, trông giữ xe nghiêm túc, gọn 

gàng, đúng quy định; giáo dục học viên ý thức tự quản lý tài sản; quản lý nền 

nếp sinh hoạt ký túc xá; nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm vật tư, điện, nước 

trong cán bộ, giảng viên, học viên. 

2. Công tác chuyên môn 

- Quản lý, giảng dạy 33 lớp học trong và ngoài trường với 3.123 học 

viên. Tổ chức 21 kỳ thi hết môn (trong đó 04 kỳ thi vấn đáp), 04 kỳ thi tốt 

nghiệp (lớp TCLLCT-HC Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD K1, 

TCLLCT-HC Tân Sơn K5; TCLLCT-HC Yên Lập K5; TCLLCT-HC Cẩm 

Khê K6). Khai giảng các lớp TCLLCT-HC tại Công ty Supe Phốt phát và Hóa 

chất Lâm Thao: 120 học viên. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức 01 

lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ Bí thư cấp ủy cơ sở: 89 học viên. Bế giảng 

lớp TCLLCT-HC Cẩm Khê K5: 93 học viên; lớp TCLLCT-HC Đảng ủy khối 

K13: 88 học viên, lớp Thanh Ba K3: 109 học viên. 

- Làm việc với các trung tâm bồi dưỡng dưỡng chính trị huyện Tam 

Nông, thành phố Việt Trì, Thanh Sơn, Phù Ninh, Thanh Thủy, Trường bồi 

dưỡng Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về hợp đồng đào tạo các lớp năm 

2016. 

- Chấm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Trường bồi dưỡng Nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục K1, lớp Tân Sơn K5. Tăng cường quản lý chặt chẽ 

học viên thực hiện nội quy học tập. 
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- Hướng dẫn thi và viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC Cẩm Khê 

K6, lớp Đảng ủy K14. Hướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch 

các lớp: TCLLCT-HC Việt Trì K5, Đoan Hùng K4. 

- Dự thảo chỉnh sửa, bổ sung Nội quy thi, kiểm tra hết môn và thi tốt 

nghiệp. 

- Hoàn thành in sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp theo quy chế mới. 

- Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua bài cho 

đồng chí Lương Nhật Thành. 

       3. Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng 

- Lãnh đạo trường và Thường trực thi đua - khen thưởng nhà trường dự 

Hội nghị thi đua - khen thưởng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và Trường Cao 

đẳng Công nghiệp thực phẩm. 

- Thực hiện chế độ nghỉ hưu cho 02 cán bộ, giảng viên. 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định Thi đua - Khen 

thưởng. 

- Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo, bàn giao công việc lãnh 

đạo phòng Đào tạo. 

- Hội đồng cơ sở xét duyệt hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua các cấp phong 

tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 02 đồng chí (Nguyễn Văn Sách, Đỗ Đức 

Lương) 

- Thưởng thi đua tháng 11, bình xét thi đua tháng 12 và cả năm 2016. 

       4. Nghiên cứu khoa học, TTTL, thư viện, thanh tra 

- Hoàn thành báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 

2016. 

- Ban hành kế hoạch thao giảng, dự giờ năm 2017 

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán 07 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016 

theo quy định. 

- Tổ chức nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh; tổ chức hội thảo Đề tài viết 

Lịch sử trường; tiếp tục thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh. 

- Hướng dẫn các đơn vị khoa, phòng đăng ký đề tài khoa học năm 2017. 

- Viết tin, bài đăng Website tổng số 46 bài; duy trì hoạt động thư viện, 

phòng đọc. 

5. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, kinh phí 

- Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học 

và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt 

động của nhà trường. 
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- Nghiệm thu lắp đặt trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nhà Hiệu 

bộ và cải tạo, nâng cấp Hội trường lớn. 

- Hoàn thành lắp đặt đèn cao áp tại sân bóng chuyền hơi của Nhà trường. 

- Quán triệt, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư, điện, nước và 

trang thiết bị trường học; 

- Quyết toán các nguồn kinh phí năm 2016, xây dựng dự toán kinh phí cơ 

quan năm 2017. 

- Báo cáo quỹ, nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ. Nhập 

kho, xuất kho và báo cáo tài sản kho đầy đủ kịp thời, đúng quy định. 

- Thực hiện tốt công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ. Nâng cao chất lượng, 

phát hành kịp thời văn bản qua hệ thống thư điện tử. 

- Phục vụ chu đáo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 của 

tỉnh Phú Thọ, Hội nghị tập huấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, 

Đoàn công tác Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - tỉnh Bắc Ninh đến thăm và 

làm việc tại trường. 

6. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn  thể 

- Lãnh đạo trường tham dự Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; dự Hội nghị trực 

tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; dự Hội nghị Hành chính tại Trung tâm 

Hội nghị tỉnh; dự Hội thảo và kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Thanh tra tại 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; dự Hội nghị tổng kết công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương năm 2016 tại thành phố Việt Trì; dự Lễ kỷ niệm 

125 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ và đón nhận Huân chương 

Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). 

- Xây dựng Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Giám hiệu trường; 

Báo cáo thành tích, chấm điểm xếp loại, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối 

các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đạt trong sạch vững 

mạnh tiêu biểu năm 2016. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi bộ tháng 12/2016. Các chi 

bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề quý IV/2016.  

- Trang bị văn phòng phẩm cho các chi bộ. 

- Chuyển sinh hoạt Đảng cho 02 đảng viên về hưu; kết nạp đảng viên 

mới tại Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật. 

- Đảng ủy trường, Đoàn trường chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi 

đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2016 - 2017. 

- Hoàn thành nội dung tự kiểm tra; phục vụ Đoàn kiểm tra của Đảng ủy 

khối các cơ quan tỉnh năm 2016. 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

Đảng, cơ quan, đoàn thể năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm 2017. 
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- Toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường dự quán 

triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Công đoàn trường ban hành Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2016 - 2020, hoàn thành hồ sơ khen thưởng năm 2016; đề xuất tặng 7 

xuất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhưng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ năm 2016.  

- Hội Cựu chiến binh tổ chức gặp mặt giao lưu văn nghệ và chủ trì phối 

hợp với các đoàn thể tổ chức thi đấu thể thao kỷ niệm ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12 đạt kết quả 

tốt. Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội cựu chiến binh năm 2016, phương 

hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 và triển khai kế hoạch Đại hội Hội 

Cựu chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

- Lãnh đạo trường và các đoàn viên tham gia thi đấu thể thao tại Cụm số 

I do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Kết quả: 01 giải Ba cầu lông đôi 

nam lãnh đạo, 01 giải Nhì cầu lông đôi nữ, 01 giải Ba cầu lông đôi nam và 01 

giải Nhì bóng bàn đôi nam. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Luật gia hoàn thành 

báo cáo tổng kết năm 2016. 

Đánh giá chung: Tháng 12/2016, các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể, 

Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh uỷ giao. Triển khai đồng bộ kế hoạch 

công tác; tăng cường quy định quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập đúng quy 

chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phục vụ kịp thời công tác 

xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Toàn cơ quan đoàn kết, dân chủ; tổ 

chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Đảng bộ, 

cơ quan nhà trường. 

Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Việc chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần, thái độ trong thực hiện 

nhiệm vụ của một số cán bộ, giảng viên chưa tốt (Đ/c Nguyễn Hải Hà, Lương 

Văn Ngọc). 

- Một số nhiệm vụ công tác tiến độ hoàn thành còn chậm, chất lượng, 

hiệu quả chưa tốt (việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, 

Quy định Thi đua - Khen thưởng, Nội quy, Quy chế thi,...). 

II-  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2017 

1. An ninh trËt tù, vÖ sinh m«i trêng 

- Tiếp tục thực hiện trực gác 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người ra vào, 

không để xảy ra mất tài sản và mất trật tự trong cơ quan. Thường xuyên kiểm 

tra, thực hiện các quy định về phòng ngừa cháy nổ. 

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch, lịch gác, trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 

năm 2017; tăng cường bảo vệ, bảo đảm an toàn cơ quan. 
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- Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, phòng ngừa dịch bệnh. Chăm sóc 

cây xanh, vườn hoa đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. 

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi xe, phân công xếp xe, trông giữ xe; quản 

lý chặt chẽ nền nếp sinh hoạt ký túc xá học viên; Duy trì và nâng cao ý thức 

tự giác tiết kiệm vật tư, điện, nước trong cán bộ, giảng viên, học viên. 

2. Công tác chuyên môn 

- Quản lý, giảng dạy: 28 lớp học trong và ngoài trường. Tổ chức 14 kỳ 

thi hết môn (04 kỳ thi vấn đáp); 01 kỳ thi tốt nghiệp. Khai giảng các lớp theo 

kế hoạch. Dự kiến bế giảng các lớp: TCLLCT-HC Trường Bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ QLGD K1, Tân Sơn K5, Yên Lập K5, Cẩm Khê K6. 

- Triển khai Thông báo kết luận số 500-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy 

về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch 

chi tiết để triển khai thực hiện. 

- Chấm thi tốt nghiệp các lớp: Yên Lập K5, Cẩm Khê K6. 

- Ban hành Nội quy thi hết môn và thi tốt nghiệp theo Quy chế mới. 

- Các khoa chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên 

môn, phân công giảng dạy, coi thi, chấm thi theo kế hoạch. 

       3. Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng 

- Dự thảo báo cáo kế hoạch thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2017. 

- Điều chuyển đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng về khoa Xây dựng Đảng để 

thực hiện nhiệm vụ giảng viên. 

- Xét duyệt, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giảng viên, 

nhân viên có thành tích Xuất sắc năm 2016. 

- Thông báo nghỉ hưu 01 giảng viên. 

- Thực hiện bổ nhiệm lại 03 Phó Trưởng khoa, phòng. 

- Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin tư liệu. 

- Thưởng thi đua tháng 12, cả năm 2016 và bình xét thi đua tháng 01 

năm 2017. 

- Hoàn thành bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy định về Thi đua - Khen 

thưởng. 

       4. Nghiên cứu khoa học, TTTL, thư viện, thanh tra 

- Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017. 

- Đôn đốc đề tài khoa học cấp tỉnh, đề tài viết Lịch sử trường. 

- Các khoa chuyên môn triển khai kế hoạch thao giảng cấp khoa năm 

2017. 

- Duy trì hoạt động của Website, thư viện, phòng đọc, phục vụ nghiên 

cứu, giảng dạy, học tập. 

5. Công tác HC-QT, cơ sở vật chất, kinh phí 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý an ninh trật tự, phòng ngừa cháy 

nổ; sử dụng tiết kiệm vật tư, điện, nước, thiết bị trường học. 



 6 

- Hoàn thành bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; phát hành văn bản theo hệ 

thống thư điện tử cơ quan. 

- Thực hiện kiểm kê tài sản tại thời điểm ngày 01/01/2017, xong trước 

ngày 20/01/2017. 

- Báo cáo quỹ, nộp quỹ đầy đủ các khoản thu dịch vụ, phục vụ.  

- Mua sắm, nhập kho, xuất kho đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

- Phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên của Đảng bộ, cơ quan, đoàn 

thể nhà trường và các lớp học tại trường. 

6. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn  thể 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động và hội nghị về công tác Đảng, chính 

quyền, đoàn thể do cấp trên triệu tập, tổ chức. 

- Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá chất lượng, phân loại chi 

bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Các chi bộ khoa, 

phòng hoàn thành hồ sơ báo cáo tổng kết năm 2016 với Đảng ủy trước 

10/01/2017, Đảng ủy trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan 

tỉnh trước 15/01/2017. 

- Tổng hợp xếp loại TCCS Đảng, đảng viên, công chức, viên chức năm 

2016. 

- Lấy ý kiến đề nghị công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

năm 2016. 

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2017). Tham gia Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân 

do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức (11 - 14/01/2017). 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ tháng 01/2017. 

Các chi bộ xây dựng, thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý I/2017. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, cơ quan, đoàn thể năm 2016; 

triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức vào tháng 2 năm 2017. 

- Ban hành Chương trình công tác của Lãnh đạo trường; Chương trình 

làm việc của Đảng uỷ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Kế 

hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ năm 2017 theo quy 

định. 

- Ban hành các nghị quyết của Đảng uỷ về: Tăng cường cơ sở vật chất, 

mua sắm tài sản; công tác tổ chức cán bộ; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 

2017. 

- Tham gia công tác từ thiện do khối thi đua tổ chức tại huyện Tân Sơn. 

- Công đoàn đề nghị tặng quà cho đoàn viên nhân dịp Tết Đinh Dậu. Các 

đoàn thể xây dựng báo cáo kế hoạch công tác năm 2017 để Đảng ủy xem xét, 

phê duyệt.  
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- Cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII của Đảng. 

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 

số 13-CT/TU của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng uỷ trường, 

Luật an toàn giao thông đường bộ và quy định về phòng chống cháy nổ. 

- Các chi bộ, khoa, phòng, đoàn thể tiếp tục quan tâm giáo dục cán bộ, 

đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên về chính trị tư tưởng, ý thức trách 

nhiệm, thời gian làm việc; khắc phục khó khăn, tận tuỵ với công việc; đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ 

những ngày đầu năm 2017. 

Thông báo này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên 

nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng có trách nhiệm triển khai và báo 

cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu theo Quy chế hoạt động cơ quan./. 

 Nơi nhận:                              HIỆU TRƯỞNG 
     - Ban Giám hiệu; 

   - Trưởng các khoa, phòng, đoàn thể;                        

   - Lưu: VT, TC-HC.                                                                                          (Đã ký)       

                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                    Nguyễn Văn Sách 

  

 


