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1. Triến khai nội dung phô’ biến, giáo 
dục pháp luật, ngày 19/12/2013

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có PG S.TS . 
Lưu Kiếm Thanh - Phó Giám đốc Học viện, 
uỷ viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp 
luật Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia 
Hổ Chí Minh; cùng toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức Học viện đã tham gia lớp 
học. Đại tá Như Quốc Sỹ - Phó Cục trưởng 
Cục An ninh chính trị - A83 (Bộ Công an); 
PG S.TS. Bùi Mạnh Nhị - Vụ trưởng Vụ To 
chức - Cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo báo 
cáo các nội dung tại Hội nghị.

PG S.TS. Lưu Kiếm Thanh hoan nghênh 
sự tham gia đông đủ, nhiệt tình của cán bộ, 
giảng viên Học viện và nêu bật sự cần thiết 
cập nhật các nội dung phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong môi trường hành chính nói 
riêng và an ninh chính trị nói chung của cả 
nước. Đồng thời, mong rằng những nội dung 
phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được triển 
khai thường xuyên hơn trong Học viện. 
PG S.TS. Lưu Kiếm Thanh cảm ơn các báo 
cáo viên của Cục A83 - Bộ Công an đã tới để 
truyền đạt những kiến thức về pháp luật nói 
chung và đảm bảo an ninh chính trị nội bộ nói 
riêng với cán bộ, giảng viên của Học viện; 
chúc các báo cáo viên cùng toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức Học viện hoàn thành tốt 
nội dung Hội nghị đề ra.

2. Bế giảng Lđp bổi dưỡng phưdng 
pháp sư phạm  hiện dại tạ i Trường Cao  
đẳng Văn hoá nghệ thuật Hà Nội, ngày 
25/12/2013

Tới dự, có PG S.TS . Lưu Kiếm Thanh - Phó 
Giám đốc Học viện; lãnh đạo, giảng viên của 
Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Hà 
Nội, cùng 120 học viên tham gia lớp bồi 
dưỡng.

Trong quá trình tổ chức lớp học, được sự 
quan tâm chỉ đạo và phối hợp của hai đơn vị,

sự nhiệt tình truyền thụ kiến thức của đội ngũ 
giảng viên cũng như sự tham gia nghiêm túc 
của các học viên, lớp bổi dưỡng đã kết thúc 
với kết quả 100%  học viên được cấp Chứng 
chỉ hoàn thành khoá học, trong đó có 12 học 
viên đạt thành tích cao trong học tập đưỢc 
Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia tặng 
Giấy khen.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, P G S.TS . Lưu 
Kiếm Thanh đã trao Chứng c h ỉ Mà G iấy khen 
cho các học viên.

3. Hội thảo  khoa học “G iảng dạy  các  
môn học khoa học dại cương trong môi 
trường đặc thù của sinh viên Học viện  
Hành ch ính”, ngày 26/12/2013

Về phía khách mời, có G S.TS. Nguyễn  
Hữu Khiển - nguyên Phó Giám đốc Học viện 
Hành chính; G S .TS . Hoàng Chí Bảo - Chuyên  
gia cao cấp, uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung 
ương; đại diện một số lãnh đạo khoa, đơn vị 
trong Học viện, v ề  phía Khoa Lý luận cơ sở 
(đơn vị tổ chức hội thảo), có PG S.TS. Trương 
Quốc Chính - Trưởng khoa, cùng các nha 
khoa học, nghiên cứu viên, cán bộ, giảng 
viên của Khoa.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã có 
nhiều ý kiến đóng góp về cách thức giảng 
dạy, phương thức truyền đạt, phương pháp 
tạo hứng thú cho sinh viên khi học các môn 
học đại cương: về đặc trưng của sinh viên 
Học viện Hành chính với vị thế là những cán 
bộ hành chính trong tương lai của đất nước; 
các vấn đề đặt ra trong việc dạy và học các 
môn lý luận cơ sở. Đ ặc biệt, các tham luận 
của các nhà khoa học đã đưa ra những 
phương pháp, nhận định mới về cách giảng 
dạy, nhìn nhận các môn học của Khoa Lý 
luận cơ sở.

Phát biểu kết thúc hội thảo, PG S.TS . 
Trương Quốc Chính đánh giá cao những ý 
kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu,
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coi đây là cơ sở để Khoa Lý luận cơ sở có 
những thay đổi về phương pháp giảng dạy, 
bổ sung vể giáo án, giáo trình..., phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảng dạy trong 
tình hinh mới.

4. Bê' g iảng Lđp bổi dưdng kiến thức 
quản lý nhà nưđc vể kinh tế cho sỹ quan 
cảnh sát điểu tra thuộc Bộ Công an, ngày 
27/12/2013

Tới dự, có PG S.TS. Lưu Kiếm Thanh - Phó 
Giám đốc Học viện, v ề  phía Bộ Công an, có 
Đại tá Đoàn Tất Kỉnh - Phó Cục trưởng Cục 
C44, Bộ Công an; các cán bộ, giảng viên 
Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại 
chức, củng 80 học viên là sỹ quan cảnh sát 
điều tra tham gia khoá học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, PGS.TS. Lưu 
Kiếm Thanh chúc mừng các học viên đã 
hoàn thành khoá học với kết quả cao, đổng 
thời, mong các học viên sẽ áp dụng tốt 
những kiến thức đã học vào thực tế công 
việc được giao.

5. Khai giảng Lớp Nghiên cứu sinh 
Quản lý công khoá 11, các lổp cao học 
Quản lý công khoá 18 và Tài chính ngán 
hàng khoá 6, ngày 27/12/2013

Tới dự, có G S.TS. Nguyễn Đăng Thành - 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện; 
đại diện các khoa, ban trong Học viện cùng 
46 nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý 
công và 415 học viên chuyên ngành Quản lý 
công và Tài chính - Ngân hàng trong kỳ tuyển 
sinh đợt 2 năm 2013.

Phát biểu chúc mừng các nghiên cứu sinh 
và các học viên cao học của Học viện, 
G S.TS. Nguyễn Đăng Thành đánh giá cao 
những cố gắng của các học viên trong quá 
trình ôn luyện đã vượt qua kỳ tuyển sinh, 
trúng tuyển và nhập học. Đồng thời, Giám  
đốc cũng cam kết Học viện sẽ quan tâm, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để các nghiên cứu 
sinh và học viên có môi trường học tập, 
nghiên cứu nghiêm túc và thuận lợi nhất.

6. Bê' g iảng  và trao bằng Tiến sỹ Quản  
lý hành chính công, Thạc sỹ Quản lý hành 
chính công (khoá 15) và Tài chính - Ngân  
hàng (khoá 3) tại Văn Miếu - Quốc Tử 
G iám , ngày 28/12/2013

Tới dự, có G S .TS . Nguyễn Đăng Thành - 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện 
Hành chính quốc gia. Các Phó Giám đốc: 
PG S.TS. Lưu Kiếm Thanh, PG S.TS. Lê Thị 
Vân Hạnh; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị 
trong Học viện; các giáo sư, tiến sỹ là người 
hướng dẫn khoa học, cùng 4 tân Tiến sỹ và 
385 tân Thạc sỹ.

Phát biểu tại lễ bế giảng và trao bằng, 
G S.TS. Nguyễn Đăng Thành chúc mừng các 
tân tiến sỹ, tân thạc sỹ đã hoàn thành chương 
trình nghiên cứu, học tập của mình. Giám đốc 
mong các tán tiến sỹ và tân thạc sỹ cống hiến 
hết mình trong công việc, xứng đáng với công 
sức, học vị đã đạt được.

7. Bế giảng Lđp bổi dưỡng kiến thức 
quản lý nhà nưđc chưdng trình chuyên 
viên cao câ'p tại Trường Cán bộ quản lý 
ván hoá , th ể  th ao  và du ljch , ngày 
08/01/2014

Tới dự, có PG S.TS . Lưu Kiếm Thanh - Phó 
Giám đốc Học viện; đồng chí Trần Minh 
Chính, Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Trường 
Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch, 
cùng 68 học viên của khoá học.

K ết thúc khoá học, có 46 học viên đạt 
loại giỏi, 22 học viên đạt loại khá. P G S .T S . 
Lưu Kiếm Thanh đã trao Chứng chỉ cho các 
học vién.

8. Bế giảng Lđp bổi dưỡng kiến thức 
quản lý nhà nước dành cho giảng viên 
chính, ngày 08/01/2014.

Tới dự, có P G S.TS . Lưu Kiếm Thanh - Phó 
Giám đốc Học viện; NGƯT Vũ Thanh Xuân - 
Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức (Bộ Nội vụ), đại diện các 
phòng, ban chức năng của nhà trường, cùng 
33 học viên tham gia lớp bổi dưỡng.

Khoá học dược diễn ra trong thời gian 2 
tháng (0 6 /1 1 /2 0 1 3  - 0 8 /0 1 /2 0 14 ), với 5 
chuyên đề, đã cung cấp cho các học viên 
những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước 
và các kỹ năng cần thiết cho công tác giảng 
dạy. Kết thúc khoá học, có 33 học viên được 
cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học, trong đó 
có 6 học viên được Giám đốc Học viện tặng 
G iấy khen  đạt thành tích cao trong học tậpQ
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