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CỤM THI ĐUA SỐ 8 - CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM
"THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 70 NĂM TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH " (1949-2019)

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương năm 2019; Hướng
dẫn số 101-HD/HVCTQG, ngày 04/3/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia về việc tổ chức Tọa
đàm "Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống học viện chính trị Quốc gia HCM"
(1949-2019) tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kế hoạch số
07-KH/CTĐ8, ngày 19/3/2019 về việc tổ chức tọa đàm và giao lưu thể thao cụm thi đua số 8
năm 2019; chiều ngày 04/6/2019, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị cụm trưởng
Cụm thi đua số 8 tổ chức buổi tọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống
Học viện chính trị Quốc gia HCM (1949-2019)”
để trao
đổi, học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức triển khai hưởng ứng phong trào
“Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống học viện chính trị Quốc gia HCM
(1949-2019)”
của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh.

Đến dự và chủ trì Toạ đàm, có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu, Cụm trưởng Cụm thi đua đồng chủ trì.

Tham dự buổi Tọa đàm còn có tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng - Vụ trưởng Vụ Các Trường Chính trị,
đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó
Giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn- Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; đại diện lãnh đạo
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; các đồng
chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách thi đua, cá nhân xuất sắc của các trường
Chính trị trong Cụm thi đua số 8: Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai,
Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu; phóng viên Báo Bà Rịa- Vũng Tàu,
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

Sau gần 3 tiếng làm việc, nhiều hoạt động thi đua của các trường chính trị đã được triển khai
thực hiện như: trường Chính trị tỉnh Bình Phước với 05 đổi mới trong xây dựng tổ chức, bộ máy,
hoạt động khoa học, hoạt động giảng dạy; trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 02 đột
phá trong nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; trường Chính trị tỉnh Bình Dương với việc
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xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua gắn với từng vị trí việc làm;..., nhiều kinh nghiệm trong
xây dựng, tổ chức hoạt động thi đua và các kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt phong trào thi
đua trong thời gian tới cũng được đại diện lãnh đạo các trường trao đổi, thảo luận sôi nổi.

Kết thúc buổi toạ đàm, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao Cụm thi đua số 8 và các trường
chính trị trong cụm đã nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh về hoạt động thi đua nói chung, về thi đua lập thành tích
chào mừng 70 năm truyền thống Học viện nói riêng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, công tác thi
đua, xây dựng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của
từng trường và để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng đội ngũ giảng viên; phải thường xuyên đổi
mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua, và tin tưởng rằng các hoạt động thi
đua được thực hiện sôi nổi sẽ là động lực giúp các trường Chính trị trong Cụm hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị của mình.

PGS. TS Hoàng Phúc Lâm (Chủ trì toạ đàm) phát biểu đề dẫn và khai mạc Toạ đàm.

Đinh Thị Mai Yên

Phó trưởng phòng TC-HC-QT
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