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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019      

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc; 

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; 

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. 
 

Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 
Đơn vị 

đăng ký 

Thứ bảy 

Ngày 

08/6/2019 

7h00 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

13h30 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Chủ nhật 

Ngày 

09/6/2019 

7h00 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Văn phòng 

Đảng ủy 

13h30 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

Thứ bảy 

Ngày 

15/6/2019 

7h00 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

13h30 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Văn phòng 

Đảng ủy 
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Ghi chú: 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị  thành viên sẽ có thông báo sau. 

 - Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình. 
 

 

Chủ nhật 

Ngày 

16/6/2019 

7h00 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

13h30 
Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho Đảng viên mới 

- Ban tổ chức lớp học 

- Học viên 

Trung tâm 

Hội nghị 

ĐHTN 

Văn phòng 

Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

Thứ   u 

Ngày 

21/6/2019 

8h00 
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy 

ĐHTN 
- Ban Thường vụ Đảng ủy 

Phòng họp 1, 

Tầng 5 

Bí Thư 

Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

Thứ   u 

Ngày 

28/6/2019 

14h00 
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ 

ĐHTN 
- Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN  

Phòng họp 1, 

Tầng 5 

Bí Thư 

Đảng ủy 

Văn phòng 

Đảng ủy 


