
  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-ĐHPVĐ 
 

           Quảng Ngãi, ngày       tháng 7 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc triển khai nội dung tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 
  

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 551/KH-ĐHPVĐ ngày 26/7/2021 về việc bồi dưỡng 

chính trị hè năm 2021 cho viên chức Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Nhà 

trường triển khai nội dung tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, cụ thể 

như sau: 

 1. Thành phần, thời gian, hình thức: 

 - Thành phần: Toàn thể viên chức Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

 - Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/7/2021. 

 - Hình thức: Trực tuyến qua hệ thống Zoom tại đơn vị (ID và pass sẽ gửi 

vào email của Trưởng đơn vị trước ngày 29/7/2021) 

 2. Báo cáo viên: 

- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo một số chuyên 

đề phụ trách. 

- Mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo giới thiệu chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 

năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc". 

3. Nội dung: Chương trình chi tiết đính kèm. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

a) Phòng Tổ chức Cán bộ 

- Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc tổ chức thực hiện nội dung 

bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức của trường; theo dõi, kiểm tra công tác tổ 

chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định. 

- Cử đồng chí Võ Thị Thùy Linh tham gia họp trực tuyến công tác chuẩn 

bị tổ chức lớp học vào lúc 14h ngày 28/7/2021 qua hệ thống Zoom (ID: 

2222767676; pass: 222). 

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Bố trí kinh phí thực hiện chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2021. 

c) Phòng Hành chính - Quản trị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân viên phục vụ trong thời gian tổ chức 

lớp bồi dưỡng theo quy định. 



- Cử đồng chí Lê Tấn Sỹ tham gia họp trực tuyến công tác chuẩn bị tổ 

chức lớp học vào lúc 14h ngày 28/7/2021 qua hệ thống Zoom (ID: 

2222767676; pass: 222). 

d) Các đơn vị thuộc trường 

- Trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức thuộc quyền quản lý  tham 

gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định; chịu trách nhiệm theo dõi, quản 

lý thành phần dự học tập, báo cáo số lượng đại biểu có mặt từng buổi; tổng hợp 

ý kiến thảo luận của đại biểu thuộc đơn vị để phát biểu, tham gia ý kiến; chủ 

động chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng tại 

phòng họp của đơn vị (nếu có khó khăn trong công tác tổ chức tại đơn vị thì liên 

hệ Phòng Hành chính - Quản trị để được hỗ trợ). 

- Lập danh sách viên chức vắng mặt (nêu rõ lý do) gửi về Phòng Tổ chức 

Cán bộ (qua đồng chí Võ Thị Thùy Linh). 

- Tổ chức cho viên chức thuộc đơn vị viết bài thu hoạch. Tổng hợp, đánh 

giá, báo cáo kết quả gửi về Trường (qua phòng Tổ chức Cán bộ). 

  Trong quá trình tham dự tập huấn, đề nghị đại biểu mở camera, tắt micro 

(Ban tổ chức sẽ mở micro khi được mời phát biểu và sẽ mời ra khỏi lớp nếu đại 

biểu tham dự tập huấn tắt camera); mặc quần áo lịch sự, chọn vị trí ngồi yên 

tĩnh nhằm đảm bảo tiếp thu nội dung bồi dưỡng và không làm ảnh hưởng đến 

lớp bồi dưỡng. 

Đề nghị trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PHT; 

- Lưu: VT, TCCB.. 

KT/ HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-ĐHPVĐ ngày    /7/2021  

của Trường Đại học Phạm Văn Đồng) 
Ngày  Thời gian  Nội dung Người thực hiện 

 

28/7/2021 

 

14h00-16h00 

 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

công tác tổ chức lớp Bồi dưỡng 

chính trị hè cho đại diện các đơn 

vị tham gia  

 

Đc Trần Thị Kim 

Nhạn, trưởng 

phòng CTTT  

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 

29/7/2021 

 

Buổi 

Sáng 

 

 

 

-Từ 7h00 - 

7h30 

 

 

 

 

 

- Mở phòng Zoom, kiểm duyệt 

danh sách đại biểu dự bồi dưỡng 

Chính trị hè 

 

- Đại diện các 

đơn vị. 

 

-Từ 07h00 -  

07h10 

- Ổn định tổ chức; Tuyên bố lý 

do; giới thiệu đại biểu. 

 

 

- Đc Huân 

 

-Từ 07h10 -  

08h00 

- Phát biểu khai mạc lớp Bồi 

dưỡng 

 

 

Lãnh đạo Sở 

GD&ĐT 

 

 

-Từ 08h00 -  

11h00 

- Giới thiệu những nội dung về 

giáo dục và đào tạo được Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX; 

- Quán triệt các nội dung về phát 

triển giáo dục và đào tạo được xác 

định trong Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy và chương trình 

hành động của cấp ủy các cấp 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần 

thứ XX; 

+ Thông tin tình hình kinh tế, xã 

hội nổi bật của đất nước, của tỉnh, 

của địa phương trong 6 tháng đầu 

năm 2021; 

+ Cung cấp thông tin về tình hình 

chính trị của thế giới, khu vực và 

những thành tựu mới của nhân 

 

Lãnh đạo Ban 

Tuyên giáo Tỉnh 

ủy 



loại hiện nay. 

 11h30 đến 

1h30 
- Nghỉ trưa 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  

29/7/2021 

Buổi 

chiều 

 

 

-Từ 1h30 - 

14h00 

 

 

- Mở phòng Zoom, kiểm duyệt 

danh sách đại biểu dự bồi dưỡng 

Chính trị hè 

- Đại diện các 

đơn vị. 

-Từ 14h00 - 

16h300 

- Giới thiệu chuyên đề toàn khóa, 

chuyên đề năm 2021 "Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, 

tự cường và khát vọng phát triển 

đất nước, phồn vinh, hạnh phúc" 

Giáo sư Hoàng 

Chí Bảo 

- Từ 16h30 – 

16h50 

Chỉ đạo, triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm năm học 2021-2022, 

theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ 

GDĐT; 

 

Lãnh đạo Sở 

- Từ 16h50 – 

17h00 

- Trao đổi, thảo luận, viết thu 

hoạch các nội dung của bồi dưỡng 

chính trị hè năm 2021. 

- Bế mạc lớp Bồi dưỡng 

Phòng Chính trị 

tư tưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Đơn vị:……………………………. 

 

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021  

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Lĩnh vực phụ trách (nhiệm vụ được giao): ....................................................... 

Câu hỏi: 

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các 

văn kiện: trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 

Ngãi lần thứ XX. 

Câu 2. Nêu nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Câu 3. Nêu những hành động thiết thực của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao trong năm học 2020-2021. 

Bài làm 

 

 

 

 

 

 

        Quảng Ngãi, ngày …….  

ĐẠI ĐIỆN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ    NGƯỜI VIẾT 
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