
1. Tên nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với 
đội ngũ cán bộ chủ chôt xã, phường, thị trấn ở tỉnh Đồng Nai 
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thế Huân 
Cá nhân tham gia: Hồ Trọng Viện, Nguyễn Văn Long, Trần Minh Thấu, Vy Văn 

Vũ, Bùi Văn Hanh, Lê Hồng Sơn, Lê Ngọc Vĩnh, Nguyễn Chí Định, Phẩm An 
Ninh, Huỳnh Tham, Nguyễn Thắng Lợi, Dương Lanh Lung, Lê Minh Dung, 
Nguyễn Thị Quế Diện, Bùi Thị Xuyến 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
Khảo sát, đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, những 
tri thức cơ bản của các khoa học chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, 
phường, thị trấn (gọi chung là cơ sở) và tạo nguồn chức danh trên từ năm 1992 - 
2002 ở Ðồng Nai. 
- Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chủ yếu về thực hiện nội dung chương 
trình, phương pháp giảng dạy và xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới cho đội ngũ cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Ðồng Nai. 
5. Kết quả thực hiện: 

Đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh trong 10 năm 
qua bước đầu nêu ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đề ra những 
mục tiêu, phương hướng, hệ thống giải pháp, những kiến nghị nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức nói 
chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở nói riêng trên địa bàn tỉnh. 
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 3/2003  đến tháng 9/2004 
7. Kinh phí thực hiện: 171.215.000 đồng  

 

 

 

 

 
 


