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Thuận có 24 giảng viên, viên chức; trong đó có 07 đảng viên. Trong những năm 

qua, đảng viên và quần chúng trong Khoa Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ đã tham 

gia học tập đầy đủ các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy, Chi bộ tổ chức quán triệt; đồng thời tham gia tích 

cực các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý đảm bảo nghiêm túc, linh hoạt với 

những vấn đề gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.  

Với phương châm học tập và làm theo Bác là phải hoàn thành thật tốt nhiệm 

vụ chuyên môn được giao vì vậy liên tục trong hai năm học 2017 - 2018 và 2018 - 

2019, tập thể Khoa Kinh tế - Kỹ Thuật - Công nghệ đã có nhiều nỗ lực, tạo sự 

chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, hàng năm đều hoàn thành đạt và 

vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tích cực trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học, giảng viên của Khoa tham gia viết bài và có nhiều bài báo được đăng 

trên các tạp chí của bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, thường xuyên đổi mới trong 

công tác giảng dạy, có nhiều sáng kiến được công nhận về cải tiến phương pháp 

dạy thông qua việc thiết kế mô hình dạy thực hành như: Hệ thống dàn trải máy 

giặt, thiết kế mô hình LED ma trận, xây dựng tập tài liệu hướng dẫn học tập, xây 

dựng ngân hàng câu hỏi, xây dựng mô hình tạo sự cố hệ thống điện lạnh…Qua đó 

đã đóng góp vào kết quả phát triển chung của Nhà trường. 

Song song với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giảng viên của Khoa đã 

tham gia tích cực phong trào “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ 01 học sinh 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” giúp học sinh sinh viên duy trì việc học cho đến 

khi tốt nghiệp; từ năm 2018 đến nay đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 21 học sinh sinh viên.  

Với những kết quả trên, tập thể Khoa và 03 cá nhân được Đảng ủy Trường 

tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và tập thể Khoa được Đảng ủy Trường tặng Giấy 

khen giai đoạn 2018 - 2020. Năm 2018 và 2019, tập thể Khoa được công nhận Tập 

thể lao động xuất sắc và năm 2019 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh đạt thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017 - 2018 đến 2018 - 

2019. Đồng thời, là một trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

tuyên dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020./. 


