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* 

Số 78-TB/TCT 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

              Bình Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 

hệ tập trung - Khóa 26 (Năm 2020), dành cho cán bộ, chiến sĩ  

Công an tỉnh Bình Thuận 

----- 

- Căn cứ Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 03/7/1995 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Quy định số 1830-

QĐ/TU, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh (bổ 

sung, điều chỉnh); 

- Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đào tạo trung cấp LLCT - HC của trường chính 

trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 

2252/QĐ-HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Thông báo số 380-TB/BTCTU ngày 19/5/2020 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung tại 

Công an tỉnh năm 2020; 

- Căn cứ Công văn số 695/CAT-PX01 ngày 24/4/2020 của Công an tỉnh Bình 

Thuận về việc đề nghị phối hợp mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị  (lớp 

thứ hai) năm 2020 tại Công an tỉnh;  

- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển sinh Lớp 

Trung cấp LLCT - Hành chính, hệ tập trung - Khóa 26 (Năm 2020), dành cho cán 

bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận, như sau: 

1. Đối tượng và số lượng  

- Đối tượng: Cán bộ, chiến sĩ có trình độ đại học CSND, ANND và đại 

học ngoài ngành (đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an) đang công tác tại 

Công an tỉnh Bình Thuận và được quy hoạch trưởng công an xã, phường, thị 

trấn và đội trưởng, phó đội trưởng. 

- Số lượng: 101 học viên. 

2. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn đăng ký dự tuyển (có xác nhận của cơ quan, đơn vị); 

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh và có xác nhận của cơ 

quan, đơn vị); 

- Bản sao văn bằng, giấy chứng nhận BDNV công an (có chứng thực); 

(Bìa hồ sơ, mẫu đơn đăng ký, mẫu sơ yếu lý lịch có kèm theo) 



3. Hình thức, thời gian và địa điểm mở lớp 

- Hình thức mở lớp: Hệ tập trung. 

- Thời gian khai giảng: Tháng 5/2020. 

- Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 

thuộc Phòng PX01 Công an tỉnh Bình Thuận (126 Âu Cơ, xã Tiến Lợi, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

4. Kinh phí mở lớp 

Kinh phí đảm bảo tổ chức lớp học do Công an tỉnh đảm nhận.  

 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận 

chọn cử cán bộ, chiến sĩ đi học đúng đối tượng và tiêu chuẩn nêu trên; gửi công văn 

kèm danh sách đăng ký và các bộ hồ sơ của người dự tuyển (hồ sơ sắp xếp theo thứ 

tự danh sách) về Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học - Trường Chính trị 

tỉnh Bình Thuận (số ĐT: 0252.3822969; email: yenntn@tct.binhthuan.gov.vn), 

thời gian chậm nhất vào ngày 25/5/2020. Trên cơ sở danh sách đăng ký và sau 

khi được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận sẽ có 

thông báo trúng tuyển và gửi giấy báo nhập học. 

Rất mong sự quan tâm và phối hợp kịp thời của đơn vị. 

 

Nơi nhận:    
- BTC Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Công an tỉnh, 

- Phòng PX01, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Hiếu.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích 

                                                                    
   

mailto:yenntn@tct.binhthuan.gov.vn


 

 

                           

   CƠ QUAN, ĐƠN VỊ……………        

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HÀNH CHÍNH, HỆ TẬP TRUNG - KHÓA 26 (NĂM 2020), 

 DÀNH CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN 
  (Kèm theo Công văn số…………... ngày…………………… của……………………………………………………..) 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Nơi sinh 
Dân 

tộc 

Trình độ 
Đảng 

 viên 
Chức vụ, đơn vị công tác Quy hoạch Ghi chú 

Nam Nữ H/vấn 
Chuyên môn 

LLCT 
Đã tốt nghiệp Đang học 

1.  Nguyễn Văn A 01/01/1975  Bình Thuận Kinh 12/12 ĐH  SC x …   

2.  Nguyễn Thị B  01/01/1975 Hà Nội Chăm 12/12 TC ĐH PT  …   

3.  …             

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

Tổng cộng:      đ/c (nam:    đ/c; nữ:     đ/c).            

   ………….., ngày….tháng…..năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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