
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 
(Từ 14/01/2019 - 20/01/2019) 

Ngày Giờ Sáng Giờ Chiều 

Thứ Hai 
14/01 

08h30 * Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 
công tác của Học viện năm 2019. 
- Chủ trì: Giám đốc Học viện. 
- Thành phần tham dự: Theo Thông báo số 49/TB-HCQG ngày 
11/01/2019 của Học viện.  
- Chuẩn bị: Văn phòng. 
- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 

14h30 
 
 

* Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương 
hướng, nhiệm vụ công tác Đảng bộ Học viện năm 2019. 
- Chủ trì: Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Học viện. 
- Thành phần tham dự: Theo Thông báo của Đảng ủy.  
- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng - Đoàn thể. 
- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 

Thứ Ba 
15/01 

08h00 * Giám đốc Học viện và các đồng chí Phó Giám đốc Học viện tham dự 
Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội vụ. 
- Thành phần tham dự Hội nghị: Theo Thông báo số 47/TB-HCQG ngày 
11/01/2019 của Học viện. 
- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 02, trụ sở Bộ Nội vụ. 

15h00 * Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho 
viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia. 
- Chuẩn bị: Ban Tổ chức cán bộ. 
- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 

Thứ Tư  
16/01 

 * Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 
 

 
 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 
 
 

Thứ Năm 
17/01 

08h00 
 
 
 
 
 

08h00 
 
 
 
 

10h00 
 
 

* Giám đốc Học viện dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2019 với chủ 
đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” do Chính 
phủ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức.  
- Địa điểm: Khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72, đường 
Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
 
* Họp Hội đồng xét duyệt hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 
của Học viện Hành chính Quốc gia.  
- Chuẩn bị: Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính. 
- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 
 
* Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại tỉnh Thái Bình. 
- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 
- Địa điểm: Trường Đại học tỉnh Thái Bình. 

13h30 * Giám đốc Học viện dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2019 
với chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền 
vững” do Chính phủ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương đồng 
tổ chức.  
- Địa điểm: Khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72, 
đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
 

Thứ Sáu 
18/01 

 
 
08h30 
 
 
 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 
 
* Hội nghị sơ kết 01 năm công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của 
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính. 
- Chuẩn bị: Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính. 
- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 

 
 
14h00 
 
 
 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 
 
* Phó Giám đốc Học viện Vũ Thanh Xuân dự Hội nghị tổng kết 
công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ngành 
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 02, trụ sở Bộ Nội vụ. 

Chính thức 



2 

 

 

* Lịch tuần chỉnh sửa, bổ sung ngày 16/01/2019. 

08h30 * Phó Giám đốc Học viện Vũ Thanh Xuân họp Tiểu ban đánh giá năng 
lực viên chức, người lao động xét chuyển ngạch từ các chức danh nghề 
nghiệp sang chức danh viên chức hành chính năm 2018. 
- Chuẩn bị: Ban Tổ chức cán bộ. 
- Địa điểm: Phòng họp B, nhà A. 
 
* Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Quế công tác tại Phân viện Học 
viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên. 
 

14h00 
 
 
 
 
 
17h00 
 
 
 
 
 
 
18h00 
 

* Họp Hội đồng thẩm định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của các đơn vị cấp phòng, bộ môn thuộc các đơn 
vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia. 
- Chuẩn bị: Ban Tổ chức cán bộ. 
- Địa điểm: Phòng họp B, nhà A. 
 
* Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chủ trì họp Hội 
đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp Đại học VB1 hệ vừa 
làm vừa học KS14-TC103 và KS14-TC104. 
- Chuẩn bị: Phòng Quản lý đào tạo và Phát triển nhân lực hành 
chính (Ban Quản lý bồi dưỡng). 
- Địa điểm: Phòng họp 204, nhà A. 
 
* Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tổ chức cho cán bộ 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 
- Địa điểm: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 

Thứ Bảy  
19/01 

08h00 
 
 
 
 
09h00 
 
 
 
 
10h00 

* Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Cục thuế tỉnh 
Hà Giang. 
- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 
- Địa điểm: Cục thuế tỉnh Hà Giang. 
 
* Lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, bằng Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2018 
Học viện tại Hà Nội. 
- Chuẩn bị: Ban Quản lý đào tạo Sau đại học. 
- Địa điểm: Hội trường lớn Học viện. 
 
* Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại huyện Tứ Kỳ 
tỉnh Hải Dương. 
- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 
- Địa điểm: Huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. 

  

Chủ Nhật 
20/01 

10h00 * Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại TP. Đà Nẵng. 
- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 
- Địa điểm: Học viện Chính trị khu vực III, TP. Đà Nẵng. 

  


