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Ngày 27/9/2017, ti TP H Chí Minh, B Công an t chc Hi ngh tng kt nm hc 2016 - 2017, trin khai nhim v công
tác giáo dc, ào to nm hc 2017 - 2018 trong Công an nhân dân (CAND). Thng tng, PGS.TS Nguyn Vn
Thành, y viên Trung ng ng, Th trng B Công an n d và ch o Hi ngh.
Báo cáo tng kt nm hc 2016 - 2017 ti Hi ngh nêu rõ: Công tác giáo dc, ào to trong CAND ã có nhng i mi rõ nét hn,
bám sát ch trng, ch o ca ng, Nhà nc, ng y Công an Trung ng, B Công an và nhu cu s dng, c cu trình i ng cán b;
nhiu ch tiêu v giáo dc t cao hn nm trc. Công tác qun lý giáo dc, ào to có nhng chuyn bin rõ nét, ã hoàn thin h
thng vn bn v ào to, bi dng cán b; ban hành và hng dn thc hin quy ch ào to va làm va hc trình i hc, quy ch ch ào
to trình tin s; quy nh b nhim, min nhim, bãi nhim các chc danh ging dy các trng trong CAND… Các án, d án
phát trin giáo dc, ào to trong CAND tip tc c duy trì hiu qu; kp thi trin khai công tác tuyn sinh theo úng tinh thn i mi
ca ngành Giáo dc, hoàn thành công tác xét tuyn vào các trng CAND sm hn so vi các trng trong toàn quc và so vi
nhng nm trc. Công tác giáo dc chính tr t tng, phong trào thi ua "dy tt, hc tt, rèn luyn tt, phc v tt" hu ht các trng u
có chuyn bin rõ nét.

Thng tng Nguyn Vn Thành, Th trng B Công an; Thiu tng Nguyn Vn Ly, Cc trng Cc ào to; Thiu tng Ngc
Cn, Phó Tng cc trng Tng cc Chính tr CAND ch trì phiên tho lun ti Hi ngh.
Công tác phi hp vi các b, ngành chc nng t kt qu cao; vic liên kt, hp tác quc t v ào to ngày càng c chú trng m rng.
Công an các n v, a phng ã ch ng, tích cc ào to, bi dng nâng cao mt bng trình i ng và chun hóa chc danh cho cán
b, nht là s cán b lãnh o, ch huy trc tip chin u; phi hp m bo các iu kin cn thit cho hot ng dy và hc ca các trng
CAND…
Ti Hi ngh, sau khi nghe Th trng Nguyn Vn Thành thuyt trình v nhng vn t ra trong bi cnh hin nay i vi i mi công tác
giáo dc ào to trong CAND, các i biu ã tp trung tho lun v nhng vn t ra vi vic i mi cn bn, toàn din giáo dc, ào to
trong bi cnh hi nhp quc t, cuc cách mng công nghip, nhng vn v an ninh phi truyn thng và vic thc hin ch trng tinh
gin biên ch, kin toàn t chc, b máy ca B Công an; ánh giá s phù hp ca h thng ngành ngh ào to trong CAND vi nhu
cu s dng; thc trng h thng chng trình, giáo trình, tài liu dy hc. Bên cnh ó, nhiu ý kin cng ch ra nhng tn ti, hn ch ca
công tác ào to, bi dng cán b nm hc va qua; tìm ra nguyên nhân và xác nh phng hng, quy hoch phát trin h thng
các c s ào to, bi dng cng nh các gii pháp thc hin xã hi hóa giáo dc trong CAND.

Tha y quyn ca Th tng Chính ph, Th trng Nguyn Vn Thành trao C thi ua ca Chính ph cho Trng Cao ng An
ninh nhân dân I và Trng Trung cp Cnh sát V trang.
Phát biu kt lun ti Hi ngh, thay mt ng y Công an Trung ng, B Công an, Th trng Nguyn Vn Thành biu dng nhng kt
qu, thành tích t c và ánh giá cao tinh thn ch ng, ý thc trách nhim ca cán b, giáo viên, hc viên các trng CAND và
Công an các n v, a phng i vi nhim v giáo dc ào to ca toàn Ngành trong nm hc va qua.
Th trng Nguyn Vn Thành nhn mnh, trong bi cnh t ra yêu cu, nhim v ngày càng ln i vi công tác xây dng lc lng
CAND, hoàn thành tt nhim v giáo dc, ào to ca toàn Ngành, xây dng lc lng Công an thc s là "thanh bo kim ca ng",
cách mng, chính quy, tinh nhu và tng bc hin i, các hc vin, trng CAND và Công an các n v, a phng cn tip tc quán
trit thc hin có hiu qu các quan im, ch trng ca ng, Nhà nc; Ngh quyt, Ch th ca ng y Công an Trung ng, B Công an v
i mi cn bn, toàn din giáo dc, ào to và xây dng lc lng CAND; trin khai thc hin nghiêm túc Ch th s 06 và Chng trình
s 12 ca B trng v nhim v, chng trình công tác nm hc 2017 – 2018. Tip tc hoàn thin h thng ngành ngh và mng li c s
ào to, bi dng trong CAND áp ng nhu cu s dng ngun nhân lc, gn vi ch trng kin toàn t chc, b máy ca B Công an,
nâng cao hiu qu u t cho giáo dc.

Th trng Nguyn Vn Thành trao C thi ua ca B Công an; B Giáo dc và ào to; B Lao ng, Thng binh và Xã hi

cho các hc vin, trng CAND có thành tích xut sc.
Th trng Nguyn Vn Thành yêu cu, các hc vin, trng CAND và Công an các n v, a phng tip tc ch ng i mi ni dung,
chng trình, giáo trình, phng pháp ging dy tt c các cp hc và loi hình ào to, trong ó c bit coi trng i mi phng pháp dy
hc theo tiêu chí: Trang b cách hc, phát huy tính ch ng ca ngi hc, ng dng công ngh thông tin và truyn thông trong
dy hc, kt hp cht ch gia ging dy, hc tp và nghiên cu khoa hc, gia lý lun và thc tin… Chú trng vic i mi và nâng cao
cht lng công tác tuyn sinh, tp trung ào to, bi dng và phát trin i ng giáo viên, cán b qun lý giáo dc trong CAND. Thc
hin hiu qu vic liên kt, hp tác quc t v giáo dc, ào to; duy trì mi quan h phi hp cht ch vi các b, ngành liên quan, cp y,
chính quyn, Công an các a phng trong vic thc hin nhim v giáo dc ào to ca ngành Công an và nhim v chính tr ca
các trng CAND.
* Trc ó, chiu 26/9/2017, Th trng Nguyn Vn Thành ã ch trì bui làm vic vi Giám c các Hc vin, Hiu trng các Trng
CAND bàn v các gii pháp i mi giáo dc, ào to trong CAND.
Theo "Cng thông tin in t Cc Cnh sát giao thông"

