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Ngày 11/03/2014, tại phòng Truyền thống, 

Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị "Học 

tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI” 

cho công chức, viên chức Nhà trường.  

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn 

Xuân Tế, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố 

Hồ Chí Minh và toàn thể cán bộ, đảng viên, 

viên chức nhà trường.  

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Nguyễn 

Thanh Kiều - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo 

về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương 

Đảng; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp 

hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới.  

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên 

truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, 

những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban 

Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, giúp cán 

bộ đảng viên và viên chức Nhà trường nắm 

vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết.  
 


