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                                                                            Vinh, ngày 21 tháng 01 năm 2019 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019 

Đơn vị đăng kí: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

- Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng bộ trường ĐH Kinh tế Nghệ An 

nhiệm kỳ 2015 - 2020;  

- Căn cứ vào Kế hoạch số 558-KH/Đ.U ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Đảng uỷ 

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019;  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa chuyên môn Tài chính - Ngân hàng. Sau 

khi học tập, quán triệt, thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Khoa Tài chính - Ngân 

hàng đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh như sau: 

1. Đảng viên trong Chi bộ và giảng viên trong Khoa tham gia buổi học tập theo 

chuyên đề chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/06/2016 của Bộ Chính trị năm 2019 về chủ đề: 

“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo 

tư tuởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng bộ tổ chức. 

2. Tổ chức Hội thảo cấp trường về chương trình Olympic tiếng Anh cho sinh viên 

năm 2019; Tổ chức chương trình học thuật cấp Tổ Bộ môn. 

3. Xây dựng tập thể kiểu mẫu (nơi làm việc sạch sẽ, bố trí khoa học; thực hiện tốt 

kỷ luật lao động; bố trí, phân công làm việc hiệu quả; tập thể đoàn kết, thương yêu, giúp 

đỡ nhau cùng tiến bộ). 

4. Tham gia các hoạt động gây quỹ, từ thiện cùng với các tổ chức trong và ngoài 

trường. 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 



2 
 

Trên đây là bản đăng kí các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong 

cách  Hồ Chí Minh của Khoa Tài chính - Ngân hàng. Khoa cam kết thực hiện các nội 

dung đã đăng ký trên. 

  

                                                                               TM. CB Khoa Tài chính – Ngân hàng                                                                                                                                    

                                                                                                 BÍ THƯ CHI BỘ                 

                                                                                                Phạm Thị Mai Hương 


