BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:
/ĐHLHN-HCTH
v/v góp ý cho Dự thảo báo cáo Hội nghị
công chức, viên chức và người lao động

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
Để Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Trường
Đại học Luật Hà Nội được tổ chức hiệu quả, đảm bảo tiến độ như dự kiến, đề
nghị lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí chủ trì Hội nghị của đơn vị chỉ đạo Thư
ký Hội nghị tổng hợp, phân loại ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị theo mẫu
sau:
I. Ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo công tác năm 2017 và phương
hướng công tác năm 2018 của Trường
Phần I. Tổng kết công tác năm 2017
1. Công tác chính trị tư tưởng
2. Công tác tổ chức cán bộ
3. Công tác đào tạo, quản lý người học
4. Công tác nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu, biên dịch;
thông tin, thư viện và sưu tầm tài liệu; Tạp chí Luật học; tin học và Website
5. Công tác tài chính, cơ sở vật chất
6. Công tác kế hoạch, hành chính
7. Công tác đào tạo ngắn hạn, tư vấn pháp luật
8. Công tác đối ngoại
9. Công tác an ninh, trật tự
10. Công tác thi đua, khen thưởng
Phần II. Mối quan hệ phối hợp công tác; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, phòng chống tham nhũng; thực hiện chế độ, chính sách về quyền,
lợi ích của viên chức và người lao động; thực hiện quy chế dân chủ
1. Mối quan hệ phối hợp công tác
2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng
3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức
4. Thực hiện Quy chế dân chủ
Phần III. Phương hướng công tác năm 2018

1. Nhiệm vụ trọng tâm
2. Các giải pháp thực hiện
3. Các ý kiến khác
II. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của viên chức và đơn vị
Lưu ý:
- Các đơn vị không gửi Bản tổng hợp ghi ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn
A, Nguyễn Văn B… hoặc Bản tổng hợp chưa được phân loại.
- Các ý kiến liên quan đến nội dung nào được xem xét và tổng hợp theo
từng mục như hướng dẫn của công văn.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử (để thông báo);
- Lưu: HCTH, VT.
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