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Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 
 

Thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản hƣớng dẫn của Đảng ủy Khối các 
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. 

Ban Chấp hành Đảng ủy Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
thông báo triệu tập cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cụ thể nhƣ sau: 

1. Thời gian: từ 08h giờ 30 phút ngày 20/01/2022 (Thứ Năm). 
2. Thành phần và địa điểm:  
2.1. BCH Đảng ủy; Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trƣờng; các Ban 

Chi ủy, Bí thƣ, Phó Bí thƣ các Chi bộ; Trƣởng, phó các tổ chức đoàn thể; 
Trƣởng, Phó các đơn vị tham dự trực tiếp tại Hội trƣờng tầng 3 nhà N.C1 cơ sở 
Nam Định và Phòng họp tầng 2 nhà H.A11 cơ sở Lĩnh Nam - Hà Nội.   

2.2. Đảng viên trong toàn Đảng bộ (không thuộc mục 2.1) tham dự trực 
tuyến qua ứng dụng Zoom tại địa chỉ: 928 8890 0057; Passcode: uneti (Links: 

https://zoom.us/j/92888900057?pwd=Z0poM2c3K2R6MDBqUlFJTTdDaWgrUT09) 

3. Nội dung Hội nghị: 
- Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
- Biểu dƣơng khen thƣởng các Chi bộ và Đảng viên xuất sắc năm 2021 và 

03 năm liên tiếp. 
4. Phân công nhiệm vụ:   
- Văn phòng Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy phối hợp tổ chức thực hiện 

theo sự phân công của Thƣờng trực Đảng ủy. 
- Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị kinh phí tổ chức hội nghị. 
- Ban Tổ chức ĐU chuẩn bị danh sách, quyết định khen thƣởng, giấy khen… 
- Các đơn vị, cá nhân đƣợc phân công tham luận gửi nội dung tham luận về 

Văn phòng Đảng ủy trƣớc ngày 17/01/2022. 
- Phòng HCQT chuẩn bị công tác khánh tiết (địa điểm tổ chức, loa đài, âm 

thanh, phông, hoa, nƣớc uống…).  
- Phòng Đào tạo phục vụ truyền hình trực tuyến 2 cơ sở.  
- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông bố trí chụp ảnh, đƣa tin tuyên truyền 

tổ chức hội nghị. 
5. Ban Chấp hành Đảng ủy yêu cầu Bí thƣ Chi bộ; Trƣởng đơn vị, Trƣởng 

tổ chức đoàn thể trong toàn Trƣờng có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, đảng 
viên của đơn vị mình phụ trách sắp xếp công việc tham dự hội nghị đầy đủ, 
đúng thời gian quy định.  

 

 
Nơi nhận:                        
- Nhƣ mục 3;                                       
- Lƣu VP Đảng uỷ. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 
 

(đã ký) 
 

Trần Đức Cân 

https://zoom.us/j/92888900057?pwd=Z0poM2c3K2R6MDBqUlFJTTdDaWgrUT09


CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Thời gian: Buổi sáng thứ Năm, ngày 20/01/2022 
Trực tiếp tại Hội trƣờng tầng 3 nhà N.C1 cơ sở Nam Định và Phòng họp tầng 2 nhà H.A11 cơ sở 

Lĩnh Nam - Hà Nội và trực tuyến qua ứng dụng Zoom tại địa chỉ: 928 8890 0057; Passcode: 

uneti (Links: https://zoom.us/j/92888900057?pwd=Z0poM2c3K2R6MDBqUlFJTTdDaWgrUT09) 

 

Thời gian Nội dung Đơn vị, ngƣời thực hiện 

8h30 – 9h00 - Đón tiếp đại biểu  - Ban tổ chức 

9h00 – 9h15 
- Chào cờ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
- Ban tổ chức 

9h15 – 9h30 Khai mạc Hội nghị 

- Đ/c Trần Đức Cân – Bí 

thƣ Đảng ủy, Phó Hiệu 

trƣởng Nhà trƣờng 

9h30 – 10h00 
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển 

khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022 

- Đ/c Trần Hoàng Long, 

Phó Bí thƣ Đảng ủy, Hiệu 

trƣởng nhà trƣờng 

10h00 – 10h05 
Tham luận về công tác lãnh đạo chỉ đao thực  

hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể 

- Đ/c Phạm Thị Minh Hoa 

– Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng 

Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lợng 

10h05 – 10h10 
Tham luận về công tác xây dựng Đảng và phát 

triển đảng trong cán bộ và sinh viên 

- Đ/c Nguyễn Hữu Quang 

– TVĐU, Trƣởng Ban dân 

vận 

10h10 – 10h15 
Tham luận về công tác giáo dục chính trị tƣ 

tƣởng 

- Đ/c Nguyễn Văn Bảng – 

Bí thƣ Chi bộ, Phó trƣởng 

Khoa phụ trách khoa 

LLCT 

10h15 - 10h30 

- Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ 

quan tỉnh Nam Định 

- Phát biểu đáp từ 

- BTV Đảng ủy khối 

- Đ/c Trần Đức Cân – Bí 

thƣ Đảng ủy 

10h30 - 10h50 

Công bố và trao các quyết định khen thƣởng đối 

với các Chi bộ và Đảng viên xuất sắc năm 2021 

và 03 năm liên tiếp 

- Đ/c Trần Ngọc Ban – 

Thƣờng trực VP Đảng ủy 

10h50 – 11h00 Phát biểu kết luận Hội nghị 

- Đ/c Trần Đức Cân – Bí 

thƣ Đảng ủy, Phó Hiệu 

trƣởng Nhà trƣờng 

11h00 - 11h10 Bế mạc, Chào cờ - Ban tổ chức 

          

BAN TỔ CHỨC 

 

https://zoom.us/j/92888900057?pwd=Z0poM2c3K2R6MDBqUlFJTTdDaWgrUT09

