
Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
dự và chỉ đạo Hội nghị thông qua Kế hoạch thực 
hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của 

các đơn vị 

Nhằm triển khai thực hiện thành công Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trung tâm, từ 

ngày 29/9 đến ngày 09/10/2015, Giám đốc Trung tâm đã dự và chỉ đạo Hội nghị thông qua Kế hoạch thực 

hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Tham dự Hội nghị còn 

có các phó giám đốc và trưởng các phòng chức năng thuộc Trung tâm. 

  Với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên tham dự, Hội nghị được nghe nhiều ý kiến góp ý có chất 
lượng vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của từng đơn vị. Trên cơ sở đánh 
giá kết quả thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015, đa số các ý kiến đi sâu làm rõ những mặt hạn chế, chỉ 
ra nguyên nhân của những tồn tại, đồng thời đề xuất những giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch nhiệm 
vụ năm học của Trung tâm, sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. 

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Văn Lợi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự 

chuẩn bị công phu cho buổi thông qua Kế hoạch thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị. Nội dung Kế hoạch 

đã gắn sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, nhiều giải pháp đưa ra có tính khả thi cao. 

Đây là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị tổ chức thực hiện thành công Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của 

Trung tâm. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị điều chỉnh bố cục của Kế hoạch bám sát hơn với chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị và Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Trung tâm. Phần căn cứ xây dựng Kế hoạch cần điều 

chỉnh, bổ sung các căn cứ sát thực nhất, đồng thời nêu bật được bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt là 

những khó khăn thách thức của đơn vị; Phần định hướng phát triển, Giám đốc lưu ý các đơn vị cần có định hướng 

phát triển phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm. Các 

nhiệm vụ trọng tâm cần điều chỉnh theo hướng ngắn gọn, cô đọng, gồm những vấn đề cơ bản, quan trọng mà đơn vị 

phải thực hiện và hoàn thành trong năm học. Cùng với đó, các chỉ tiêu Kế hoạch cần bám sát chức năng của đơn vị, 

lượng hóa kết quả công việc một cách cụ thể; bổ sung các giải pháp phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 

các phó giám đốc cũng như các ý kiến góp ý tại Hội nghị để bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện 

Kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị. 

          Cũng tại Hội nghị, trưởng các đơn vị đã lĩnh hội toàn bộ ý kiến Kết luận của Giám đốc và các ý kiến của thành 

viên trong đoàn, đồng thời bày tỏ quyết tâm cao trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học của 

Trung tâm. 

          Hội nghị thông qua Kế hoạch thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc 

Trung tâm đã thành công tốt đẹp. 

Phòng Hành chính-Tổ chức 

 


