
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 29 tháng 02 năm 2016 

                        * 

       Số 21-TB/TGTU 

    

THÔNG BÁO  

về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh 

--- 

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 191 -CV/TU 

ngày 02/02/2015 về việc tổ chức Hội thảo khoa học, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học 

“Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020” 

nhằm góp phần nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 – 2020 như sau: 

1. Chủ đề hội thảo: Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo 

giai đoạn 2015 - 2020. 

Với một số vấn đề chủ yếu sau: 

- Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2015 - 2020; 

- Công tác phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề;  

- Công tác phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, trung học chuyên 

nghiệp, cao đẳng, đại học; 

- Đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa;  

- Đổi mới công tác quản lý, phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo 

dục - đào tạo;  

- Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

- Việc liên kết các trường, viện, địa phương trong vùng và mở rộng liên 

kết với các cơ sở giáo dục nước ngoài trong đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao; Công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo;  

- Các nội dung, vấn đề khác... do tác giả tham luận quan tâm, lựa chọn. 
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2. Thời gian tổ chức: cuối tháng 5/2016. 

3. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình 

Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

4. Thời hạn gửi báo cáo: 

Gửi báo cáo tham luận trước ngày 15/4/2016. 

Báo cáo tham luận được đồng gửi cho các đồng chí theo các địa chỉ sau: 

1. Đồng chí Trần Trọng Đạo,  Quyền Trưởng khoa Khoa học Chính trị, 

Trường Đại học Nha Trang: Điện thoại: 0914200088. Email: 

trongdao@ntu.edu.vn  Fax: 058 383 1147. 

2. Đồng chí Huỳnh Lê Thị Xuân Phương, Trưởng phòng Lý luận chính 

trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Điện thoại: 0983799479. Email: 

xphuongk6nt@gmail.com. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính mời các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa 

học, giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cá nhân trong tỉnh quan tâm 

đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh viết bài tham gia hội thảo. 

Đề nghị Báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh 

Hòa đăng thông báo rộng rãi để nhiều người được biết và tham gia. 

Trân trọng ! 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Trường Đại học Nha Trang (để phối hợp), 

- Báo Khánh Hòa, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Lưu TGTU, BTCHT. 

                         K/T TRƯỞNG BAN 

                         PHÓ TRƯỞNG BAN 

                                      

                                (đã ký) 

 

 

                            Trần Mộng Điệp  
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