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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 

Số       /KH-TCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Phát hành “Thông tin Lý luận và Thực tiễn” số 65/2020 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Diễn đàn thông tin, trao đổi của cán bộ, viên chức và học viên của nhà 

trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, … 

- Chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý. Tuyên truyền các hoạt động kỷ 

niệm ngày thành lập Đảng 03/02. 

- Tuyên truyền, phổ biến quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước nói chung và về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường 

Chính trị tỉnh Hải Dương nói riêng. 

2. Yêu cầu 

- Sử dụng các thể loại: chính luận, thông tin, trao đổi nhằm khai thác, giới 

thiệu những tri thức trong nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn. Thông tin 

đảm bảo tính khoa học, chính xác, gắn liền với đời sống xã hội. 

- Bám sát nội dung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chào mừng các 

ngày lễ lớn của đất nước. 

- Phục vụ thiết thực công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ của nhà trường. 

- Cán bộ, viên chức nhà trường tích cực tham gia gửi bài, đảm bảo số lượng 

bài viết theo quy định, chú ý nâng cao chất lượng các bài viết.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

- Các bài viết nghiên cứu lý luận; thông tin, trao đổi; tổng kết thực tiễn, vận 

dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn cơ sở;… 

- Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020). Tập trung các nội dung tuyên truyền về vai trò lịch sử, đường lối lãnh 

đạo của Đảng, quá trình Đảng lãnh đạo đổi mới đất nước.  

- Kỷ niệm Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế 

(08/3/2020); 

- Các bài viết đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trường, hoạt động 

của các khoa phòng năm 2019; các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công 
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tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 (công tác giảng dạy; nghiên cứu khoa 

học, tổng kết thực tiễn; hoạt động thực tế cơ sở; công tác quản lý học viên, chủ 

nhiệm lớp; đổi mới phương pháp giảng dạy);  

- Các bài viết nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn trên các lĩnh vực của 

đất nước, địa phương... 

- Trang Văn nghệ,...  

2. Hình thức 

 - Tổng số trang: 32 trang cả bìa. (Bìa in 4 màu, láng bóng trên giấy Couche 

200g/m2, ruột in 2 màu trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Kế hoạch này được triển khai và phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức, 

học viên nhà trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện. 

 - Giao cho trưởng khoa, trưởng phòng phổ biến, theo dõi, đôn đốc cán bộ, 

viên chức thực hiện kế hoạch. 

 Đề nghị các đồng chí trưởng khoa triển khai mỗi khoa có ít nhất 03 bài 

viết. Sau khi giảng viên viết bài, đề nghị trưởng khoa thẩm định nội dung bài 

viết trước khi nộp về phòng NCKH - TT - TL. 

- Giao cho phòng Nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu là đơn vị 

thường trực Ban biên tập có trách nhiệm thu thập, tổng hợp bài viết; tham mưu 

công tác biên tập, xuất bản và phát hành “Thông tin Lý luận và thực tiễn” đúng 

kế hoạch đề ra. 

IV. THỜI GIAN 

- Thời hạn nhận bài: trước ngày 20/03/2020. Bài viết gửi về phòng Nghiên 

cứu khoa học - thông tin - tư liệu. Người nhận: Trần Thị Hiền, Chuyên viên phòng 

Nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu. Email: hiencthd@gmail.com. 

- In ấn, phát hành: tháng 3/2020 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát sinh, 

phòng  Nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu 

để giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 

- Trưởng khoa, phòng; 

- Website; 

- Lưu. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Xuân Huy 

 


