
TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  
* 

Số 93- TB/TCT                                                               

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2020 

                                              

THÔNG BÁO 

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng 

Lớp Trung cấp LLCT  - HC, hệ không tập trung - Khoá 94 (Năm 2018), 

mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

----- 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của lớp Trung cấp LLCT - HC, 

hệ không tập trung - Khoá 94 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

Nay Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo cho 25 học viên (có 

danh sách kèm theo) Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 94 

về thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét TN, xét TĐ - KT, bế giảng lớp như sau: 

1. Họp lớp bình xét thi đua - khen thưởng 

- Thời gian: 7h15’, ngày 09/6/2020 (thứ ba). 

- Địa điểm: Hội trường A2 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

- Thành phần: Phòng QLĐT và NCKH, chủ nhiệm lớp, học viên của lớp. 

2. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng 

- Thời gian: 14h00’, ngày 09/6/2020 (thứ ba). 

- Địa điểm: Phòng họp - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

- Thành phần: Hội đồng xét TN, xét TĐ - KT, chủ nhiệm lớp, lớp trưởng và 

02 lớp phó.  

3. Lễ bế giảng  

- Thời gian: 14h30’, ngày 15/6/2020 (thứ hai). 

- Địa điểm: Hội trưởng B - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

- Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của trường, chủ nhiệm lớp và học viên 

của lớp. 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho học viên của 

lớp thực hiện đúng thời gian quy định.  

                              

Nơi nhận:  
- HV Lớp TC LLCT - HC, hệ KTT - K94, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Thảo. 
 

T/L HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Như Yến 
      


		2020-06-03T17:26:24+0700
	Việt Nam
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