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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị
dưới nghi thức Chào cờ tháng 8 năm 2022
Thực hiện Văn bản số 722-CV/TU ngày 6/5/2022 của Tỉnh Ủy Ninh Bình
về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; sau khi thống
nhất trong Tập thể lãnh đạo trường, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo như sau:
1. Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động
2. Thời gian: 7 giờ 15 phút, thứ Hai, ngày 08/8/2022
3. Địa điểm: Tại Hội trường H1
4. Phân công nhiệm vụ:
a) Phòng Tổ chức - Thanh tra: Xây dựng và điều hành chương trình buổi
sinh hoạt chính trị tại Hội trường H1.
b) Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị Hội trường H1 phục vụ buổi sinh
hoạt chính trị.
c) Bộ môn Lý luận chính trị: Phân công giảng viên chuẩn bị một câu
chuyện, trích đoạn về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh
nghiệp tỉnh trình Lãnh đạo trường duyệt và kể chuyện tại buổi sinh hoạt chính trị.
d) Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học phối hợp với phòng Chính trị và Công
tác HSSV, các khoa thông báo cho sinh viên thời khóa biểu buổi sáng thứ Hai,
ngày 08/8/2022 học bắt đầu từ tiết 3.
đ) Trưởng các đơn vị: Thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động
thuộc đơn vị tham dự buổi sinh hoạt chính trị đúng thời gian quy định.
Yêu cầu các đơn vị và cá nhân nghiêm túc triển khai và thực hiện./.
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