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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 

COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 
 

 Sáng 01/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng 

Nam đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Tham 

dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. 
 

 

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng, chống COVID-19 tại Chợ Đông Hà, Chủ tịch 

UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả 

trong công tác phòng, chống COVID-19. Đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố Đông Hà 

tiếp tục triển khai tốt hơn nữa các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành 

phố, đặc biệt là tại các nơi tập trung đông người như chợ Đông Hà, siêu thị… Cần đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19. 

Nhân dịp năm mới 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Hoàng Nam tặng quà và chúc lãnh đạo, nhân viên Ban quản lý chợ Đông 

Hà cùng bà con tiểu thương có nhiều sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ 

chức sản xuất kinh doanh hiệu quả và luôn gương mẫu thực hiện tốt công tác phòng, 

chống COVID-19. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và kiểm tra các đơn vị đầu năm mới 2022, Chủ tịch 

UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến thăm, tặng quà 

cho cán bộ nhân viên đang làm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nhà khách Bộ 
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chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thăm hỏi sức khỏe, 

công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ thực hiện công tác điều 

trị bệnh nhân COVID-19. Đề nghị Sở Y tế, thành phố Đông Hà luôn dành nhiều quan tâm, 

hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, nhân viên y tế đảm bảo sức khỏe, yên tâm công 

tác, hoàn thàn tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cần nêu cao 

tinh thần trách trong công việc, luôn tận tâm, tận tình cống hiến và sâu sát nắm bắt tình 

hình tư tưởng, sức khỏe, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ cho người điều trị COVID-19. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1641017375685 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1641017375685
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BẾ MẠC KỲ HỌP BẤT THƢỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV 

Chiều 11/1/2022, Quốc hội khóa XV đã tổ chức phiên bế mạc kỳ họp bất thƣờng lần thứ 

Nhất. Tham dự có Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nƣớc Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tƣớng 

Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vƣơng Đình Huệ. 

 

Về phía điểm cầu Quảng Trị có Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng 

Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Sau 4,5 ngày làm việc trực tuyến, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khoá 

XV đã dành nhiều thời gian để các đại biểu xem xét, cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng, 

cấp bách và tại phiên bế mạc đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết. 

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trước 

yêu cầu cấp thiết của đất nước, nhất là dịch Covid-19 tác động rất lớn đến mọi mặt của đời 

sống xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần 

thứ nhất. Kỳ họp đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, phát huy 

dân chủ, đoàn kết, trí tuệ đã kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, 

cấp bách. Sau kỳ họp này, đề nghị các ngành, các địa phương bám sát các Nghị quyết đã 

được Quốc hội thông qua, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Trong đó, về chính sách 

tài khóa, tiền tệ cần triển khai kịp thời các gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, phòng 

chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch, chống tiêu 

cực, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách. Về việc thực hiện xây dựng công trình đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cần có sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, 



6 
 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, tổ chức thi công 

đảm bảo tiến độ... 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất đã 

hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, thành công tốt đẹp. Đề nghị các cơ quan thông tin đại 

chúng tăng cường công tác tuyên truyền để cho cử tri của cả nước hiểu rõ về chủ trương, 

chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19 trong trạng thái bình thường mới, đặc biệt là chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã 

hội. Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương kịp thời cụ thể hoá các Nghị quyết Quốc hội 

đã thông qua, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế 

hoạch năm 2022. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1641908930861 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1641908930861
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BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ NGHE TẬP ĐOÀN T & T  

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐẦU TƢ  

CÁC DỰ ÁN TẠI QUẢNG TRỊ 
 

Ngày  14/01/2021, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nghe Tập đoàn T&T báo cáo tiến độ 

thực hiện nghiên cứu và đầu tƣ các dự án tại Quảng Trị. 

 

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Lê Quang 

Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng 

Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ 

tịch HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía 

Tập đoàn T&T có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Hiển.  

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cảm ơn Tập đoàn T&T đã 

quan tâm hỗ trợ xây dựng quy hoạch các dự án lớn, dự án động lực của tỉnh. Sự quyết tâm 

của Tập đoàn T&T trong triển khai dự án đúng tiến độ cam kết sẽ góp phần phát huy hiệu 

quả chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Tỉnh đề xuất Tập đoàn T&T hỗ trợ mở rộng quy 

hoạch của thị xã Quảng Trị, có thêm nhiều ý tưởng mới đối với dự án Khu tổ hợp Du lịch - 

Dịch vụ - Đô thị và sân golf Cam Lộ để sớm khởi công, đưa vào hoạt động… 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642165125451 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642165125451
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THƢỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA VIII HỌP PHIÊN THỨ 12 

Ngày 17/01/2022, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng 

Quang và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp  thứ 12 để giải quyết những công việc 

thuộc thẩm quyền. Tham dự có Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. 

 

 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Đăng Quang đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung bảng giá các 

loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trình HĐND tỉnh xem xét quyết định trong năm 2022. 

Thống nhất giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh... 

Việc quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa, các chính sách 

khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2024 là thuộc thẩm 

quyền  

Về điều chỉnh dự án vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn từ đường Ngô Quyền đến 

đường Điện Biên Phủ (TP Đông Hà), đề nghị UBND tỉnh đánh giá lại việc thực hiện Nghị 

quyết 11/NQ - HĐND của HĐND tỉnh ngày 21/4/2021, kết quả thực hiện, những thuận lợi, 

vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn… và trình HĐND tỉnh theo hướng lấy ý kiến của 

đại biểu để sớm ban hành nghị quyết. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642422610330 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642422610330
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Ngày 19/01/2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 

2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. 

 

Năm 2021, Ban Quản lý KKT tỉnh đã kêu gọi, tham mưu trên 20 nhà đầu tư, doanh 

nghiệp đến khảo sát, làm việc với lãnh đạo tỉnh, trong đó nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và 

triển vọng nghiên cứu đầu tư vào Quảng Trị. Kết quả đã có 13 dự án được cấp quyết định 

chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 

63.000 tỷ đồng, diện tích đất thuê hơn 1.300 ha. Lũy kế đến nay tại các Khu Công nghiệp 

(KCN), KKT có 182 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn 

đăng ký đầu tư hơn 159.000 tỷ đồng, trong đó đã có 116 dự án đã đi vào hoạt động, với 

tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10.300 tỷ đồng... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá 

cao những kết quả đạt được của Ban Quản lý KKT tỉnh, góp phần quan trọng trong công 

tác xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh nên chọn lọc, tìm ra những 

nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, trọng điểm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm 

2022, tạo bước đột phá cũng như đổi mới hơn so với 2021. Tham mưu chế tài quản lý các 

nhà đầu tư hoạt động trong các KKT, KCN. 

Trong công tác phối hợp với các ngành chức năng, địa phương phải thường xuyên 

được kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động, để có giải pháp tháo gỡ kịp thời tạo môi 

trường đầu tư thuận lợi tại Ban Quản lý KKT. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Ban 

Quản lý cửa khẩu để tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tăng trưởng 
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doanh thu, nâng cấp hạ tầng khu vực cửa khẩu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh 

nghiệp... 

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh cần tranh thủ làn sóng đầu tư 

đang hướng về Quảng Trị, với lợi thế từ sân bay, cảng biển đã được Chính phủ phê duyệt, 

qua đó tập trung thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến tìm 

hiểu, hoạt động... nhằm tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642590027709 

 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642590027709
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ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ TƢ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM  

THĂM, CHÚC TẾT LÃNH ĐẠO TỈNH 
Ngày 19/01/2022, đoàn công tác của Bộ Tƣ lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Lê Đình 

Cƣờng, Phó Tƣ lệnh, Tham mƣu Trƣởng Cảnh sát biển Việt Nam làm trƣởng đoàn đã đến thăm và 

chúc tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đón tiếp đoàn có Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lê Thị Lan Hƣơng; Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Đức Tiến. 

 

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Đình Cường đã gửi lời chúc mừng năm mới đến 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng thời thông tin về tình hình, kết 

quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển trong năm 2021. Đồng chí 

cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đạt được trong 

năm qua và tin rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết 

tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2022 Quảng Trị sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu 

hơn nữa.  

Đại tá Lê Đình Cường mong muốn, trong năm 2022, lực lượng cảnh sát biển nói 

chung và cán bộ chiến sỹ hải đội 202 nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều 

kiện của tỉnh Quảng Trị để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao. 

Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Đức Tiến cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với 

Quảng Trị trong suốt thời gian qua và thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã 
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hội của tỉnh trong năm 2021. Gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ 

Cảnh sát biển, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ 

trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để ngư dân khai thác hải sản trên biển, góp phần cùng địa 

phương bảo vệ biên giới biển - đảo trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định tỉnh Quảng 

Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động ngư dân khai 

thác trên biển đúng quy định. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642572795394 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1642572795394
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021, TRIỂN 

KHAI  ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2022-2023 

Chiều ngày 27/01/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 

nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2021 và triển khai đề tài khoa học cấp bộ năm 2022-2023. 

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học 

viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện: đại diện lãnh đạo các đơn vị chức 

năng, viện chuyên ngành, các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). 

Đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo và bồi dƣỡng của Học viện 

Kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học các cấp cung cấp tri thức mới, dữ liệu mới, 

tư liệu mới góp phần bổ sung nguồn tri thức giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên cập nhật vào 

giáo trình, giáo án, bài giảng, tài liệu giảng dạy cho tất cả các hệ đào tạo của hệ thống của 

Học viện. Nhiều đề tài cơ sở đã góp phần hình thành xây dựng những môn học mới. Năm 

2021, có 222 đề tài khoa học cấp cơ sở có đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện giáo 

trình, giáo án, bài giảng các hệ đào tạo. 94 đề tài đã góp phần xây dựng được hệ thống 

tài liệu tham khảo cho học viên, giảng viên các hệ lớp. Nhiều đơn vị yêu cầu chủ 

nhiệm đề tài xây dựng báo cáo kết quả chắt lọc vào cuối năm để xây dựng hệ thống tài 

liệu chuyên sâu theo hệ đào tạo. Thông qua hình thức chia sẻ kết quả nghiên cứu này 

vừa trực tiếp đóng góp nâng cao chất lượng, vừa định hướng cách khai thác, sử dụng 

hiệu quả hơn nguồn tài liệu. 

Phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ và đội ngũ giảng viên kế cận 

Trên cơ sở thực hiện các đề tài cơ sở đã giúp cán bộ nghiên cứu giảng dạy tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng viết các đề xuất/thuyết minh đề tài tuyển thầu bên ngoài 

Học viện. Trong giai đoạn 2015-2021, rất nhiều cá nhân nhà khoa học trẻ của Học viện 

tham gia đấu thầu và trúng thầu các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ hoặc cấp tỉnh, 

đơn cử như Viện Kinh tế, Viện Lịch sử Đảng, Viện Văn hóa và Phát triển, Viện Xã hội học 

và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, v.v.. 
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Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Các công trình khoa học đƣợc xã hội hoá 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế 

trong việc triển khai đề tài cấp cơ sở. Trong đó vấn đề đáng chú ý là mức độ đóng góp của 

các nhiệm vụ khoa học cơ sở vào hoàn thiện giáo trình, bài giảng của các hệ đào tạo và bồi 

dưỡng giữa các đơn vị chưa đồng đều. Việc gắn kết giữa các nhiệm vụ khoa học phân cấp 

với công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng có sự khác biệt giữa các đơn vị. Nhiều đơn vị đặc 

biệt quan tâm đến công tác ứng dụng và có nhiều sáng kiến trong quá trình thực hiện các 

đề tài khoa học cấp cơ sở (Viện Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Xây 

dựng Đảng, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực I,II,III...). Tuy 

nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị kết quả ứng dụng chưa thực sự tương xứng với 

tiềm lực nghiên cứu của đơn vị thể hiện ở điểm số lượng xuất bản phẩm cũng như kết quả 

xếp loại đề tài, v.v.. 

Về giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, 

các ý kiến tham luận cho rằng, các đơn vị cần dựa vào Chiến lược phát triển Học viện đến 

năm 2030 để xây dựng định hướng phát triển khoa học gắn với định hướng đào tạo, bồi 

dưỡng của Học viện. Chú trọng kết hợp mục tiêu kép vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

của đơn vị vừa gắn kết với phát triển hướng nghiên cứu chuyên sâu; cần ưu tiên cơ cấu cho 

đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, giảng viên tiềm năng làm chủ nhiệm đề tài cơ sở; cơ cấu danh 

mục nhiệm vụ hợp lý, trong đó chú trọng đến số lượng các đề tài cơ sở và đảm bảo nguồn 

lực phù hợp để nâng cao chất lượng, đóng góp hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khoa học, v.v..  
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Bên cạnh đó, các tham luận cũng cho rằng cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm 

của Hội đồng khoa học trong xây dựng, lựa chọn nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn nội dung 

trước nghiệm thu; hoàn thiện quy trình quản lý theo hướng tăng cường đảm bảo các yêu 

cầu về nội dung, chuyên môn. Về phía chủ nhiệm đề tài, cũng cần chủ động hơn trong việc 

chuẩn bị đề xuất các ý tưởng nghiên cứu gắn với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, bồi 

dưỡng của đơn vị và Học viện. Trước khi đăng ký tên đề tài, các chủ nhiệm cần có sự 

chuẩn bị về nguồn tài liệu, dự kiến nhóm nghiên cứu, lợi ích và phương thức chuyển giao 

kết quả nghiên cứu vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị, 

v.v.. 

Nguồn:https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=32120 
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