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ghiên cứu thực tế Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên K 71 tại Tỉnh Bình
Dương

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-TCT của Trường Chính trị Tỉnh về việc tổ chức đi nghiên cứu
thực tế lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 71, từ ngày 21/6/2019 đến 22/6/2019. Trường đã
tổ chức Đoàn đi nghiên cứu thực tế tại Tỉnh Bình Dương .

Tham dự Đoàn nghiên cứu thực tế gồm 67 thành viên trong đó bao gồm 63 học viên của lớp, 03
giảng viên Khoa Nhà nước pháp luật và giáo viên chủ nhiệm lớp, do đồng chí Nguyễn Hương
Quế, Phó Trưởng Khoa Nhà nước pháp luật làm trưởng đoàn.

Đoàn đã đến tham quan Trung tâm Hành chính công tập trung cấp Tỉnh Bình Dương với
phương châm "5 biết, 5 thể hiện", ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính, hay mô
hình bưu điện tiếp nhận và trả kết quả hành chính...; nghe báo cáo và trao đổi tại Sở Nội vụ
Tỉnh Bình Dương về công tác cải cách hành chính, về mô hình Trung tâm Hành chính công tập
trung cấp tỉnh và một số vấn đề khác có liên quan. Sáng ngày 22 tháng 6, Đoàn đến tham
quan, học tập, trao đổi với TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh tại Khu bảo tồn hệ sinh thái tre xanh đầu tiên
của Việt Nam và Đông Nam Á tại xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã phối hợp tốt và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của
Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương, Trung tâm Hành chính công Tỉnh Bình Dương. Các giảng
viên, học viên chấp hành tốt thời gian theo quy định, tích cực trao đổi, tham gia đầy đủ, nhiệt
tình vào các nội dung trong kế hoạch nghiên cứu thực tế và ghi nhận được nhiều kiến thức bổ
ích phục vụ cho công tác.

Một số hình ảnh của chuyến công tác:
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ThS.
Nguyễn Hương
Quếnước và Pháp luật
Phó Trưởng
Khoa Nhà
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