
Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Cao đẳng Cộng đồng  

Bình Thuận học tập và làm theo lời Bác 

-*- 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 

Thuận chỉ với 09 cán bộ, giảng viên, viên chức; trong đó có 07 đảng viên nhưng 

thông qua việc thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy, Chi bộ tổ chức, Trung tâm đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trung tâm hiện đang quản lý 55 lớp với 

2.350 sinh viên cho cả hệ vừa học, vừa làm và hệ đào tạo từ xa. 

Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức, quản lý loại hình giáo dục không chính 

quy, bao gồm liên kết đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người 

học theo các hình thức vừa học, vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng theo đúng các quy định hiện hành của pháp 

luật; hàng năm Trung tâm đều thực hiện vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao; đồng 

thời đã tuyển sinh được các lớp cao học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Khoa 

học máy tính, Xã hội học, Luật.  

Để cải tiến trong công tác chuyên môn, hàng năm Trung tâm đều có những 

sáng kiến kinh nghiệm thiết thực được công nhận và áp dụng hiệu quả như: “Sử 

dụng dịch vụ Brandname trong công tác tuyển sinh và quản lý lớp học”, “Xây 

dựng hệ thống câu hỏi nhận định đúng - sai và bài tập tình huống trong giảng dạy 

học phần Văn bản quản lý nhà nước”, “Xây dựng và sử dụng video hướng dẫn thực 

hành môn vẽ thiết kế điện”, “Khảo sát chất lượng phục vụ của Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên đối với sinh viên hệ không chính quy”. Qua đó, hàng năm Trung tâm 

đều có cán bộ, viên chức đạt danh chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2018 và 2019, 

tập thể Trung tâm được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; năm 2019 được Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước năm học 2017 - 2018 đến 2018 - 2019. Với những hoạt động này, Trung 

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

Cùng với đó tập thể Trung tâm và 01 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; tập thể Trung tâm được Đảng ủy Trường khen 

giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, là một trong những tập thể được Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tiên tiến trong học tập 

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

 


