Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục
Thứ sáu, 24 Tháng 8 2018 08:10 -

Từ ngày 16-20/8/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng GD&ĐT huyện phối hợp tổ
chức "Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ CB, GV, NV ngành Giáo dục" theo Kế
hoạch liên tịch số 04-KH/LT ngày 03/8/2018 của BTG-Phòng GD&ĐT huyện.

Theo Kế hoạch tổ chức 03 lớp, mỗi lớp 01 ngày với các nội dung sau:

Nội dung học tập bồi dưỡng gồm các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết:

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ươg Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng
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và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" của Tỉnh ủy Quảng Nam và Huyện
ủy Phú Ninh.

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến
lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

- Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đánh giá kết quả năm học 2017-2018; triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành
Giáo dục huyện.

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về
chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CB, GV, NV các trường MG, TH, THCS trực thuộc, góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo thực hiện thành công năm học 2018-2019.

Nguyễn Toàn
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