
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 

(Từ 17/02/2020 - 23/02/2020) 

 

Ngày Giờ Sáng Giờ Chiều 

Thứ Hai 

17/02 

08h30 

 

 

 

 

 

 

08h30 

 

 

 

 

09h00 

* Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chủ trì họp với các 

Bộ môn, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở về công tác rà 

soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016 - 

2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chuẩn bị: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở. 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa, nhà A. 

 

* Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn 

Kim Dung. 

- Chuẩn bị: Ban Quản lý đào tạo Sau đại học. 

- Địa điểm: Phòng họp D, nhà A. 

 

* Giám đốc Học viện dự Khai mạc chương trình khảo sát của Đoàn 

học viên chương trình thạc sĩ Quản trị và phát triển, Đại học BRAC, 

Băng la đét. 

- Chuẩn bị: Ban Hợp tác quốc tế. 

- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 

14h00 

 

 

 

 

14h00 

* Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội 

đồng Lương Học viện tháng 01/2020. 

- 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 với Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở về 

công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 

lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chuẩn bị: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở. 

- Địa điểm: Phòng họp D, nhà A. 

Thứ Ba 

18/02 

09h00 * Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc rà 

soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Học viện năm 2020. 

- Thành phần Học viện tham dự: 

+ Ban Giám đốc Học viện; 

+ Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội. 

- Chuẩn bị: Văn phòng. 

- Địa điểm: Phòng truyền thống Học viện. 

 

 

14h00 

 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 

 

* Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chủ trì 

họp với Ban Kế hoạch - Tài chính về công tác rà soát, bổ 

sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016 - 

2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

- Chuẩn bị: Ban Kế hoạch - Tài chính. 

- Địa điểm: Phòng 402, nhà A. 

Thứ Tư  

19/02 

 

 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 

 

 

 

14h00 

 

 

 

 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 

 

* Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường tiếp và 

làm việc với đoàn Học viện Kinh tế và Hành chính công 

trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga . 

- Chuẩn bị: Ban Hợp tác quốc tế. 

- Địa điểm: Phòng họp B, nhà A. 

Chính thức 



2 

 

 

16h00 * Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường họp Hội 

đồng xét điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên lớp 

ĐHHC,VB1 hệ VLVH KH15-TC113 tại Trường Chính 

trị tỉnh Đắk Lắk; Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp 

đối với sinh viên lớp ĐHHC,VB1 hệ VLVH KH15-

TC114 tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. 

- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 

- Địa điểm: Phòng họp B, nhà A. 

Thứ Năm 

20/02 

07h30 

 

 

 

 

09h00 

 

 

* Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hành chính công cho lãnh 

đạo, quản lý cao cấp của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 

- Địa điểm: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

 

* Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Học viện chủ trì họp Ban Chấp hành 

Đảng bộ Học viện tháng 02/2020. 

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng - Đoàn thể. 

- Địa điểm: Phòng họp B, nhà A. 

 * Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 

Thứ Sáu 

21/02 

 

 

08h00 

* Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 

 

* Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường chủ trì họp với Phân 

viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế về công tác rà soát, 

bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 

giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chuẩn bị: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế. 

- Địa điểm: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế. 

 * Giám đốc Học viện làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy  

22/02 

  18h00 * Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về Hành chính công 

cho lãnh đạo, quản lý cao cấp của Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam. 

- Chuẩn bị: Ban Quản lý bồi dưỡng. 

- Địa điểm: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Chủ Nhật 

23/02 

    


