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                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                Bình Thuận, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, 
chương trình chuyên viên - Khoá 36 (Năm 2020) 

----- 

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2020 cho Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận,  

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

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 36 (Năm 

2020), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, như sau: 

 1. Đối tượng tuyển sinh 

  CB, CC, VC công tác tại các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh và 

đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện, thị xã, thành phố; huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đang giữ ngạch chuyên 

viên (ngạch 01.003), những trường hợp đã được xét tuyển thành công chức cấp 

huyện trở lên và đang giữ ngạch cán sự (ngạch 01.004) hoặc tương đương (ưu tiên 

cho đối tượng dự thi nâng ngạch trong năm 2020) cụ thể: 

 - Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh và đảng ủy khối 

trực thuộc Tỉnh ủy: Mỗi đơn vị cử không quá 02 người. Riêng Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Sở Y tế; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử không quá 04 người/đơn vị. 

 - Các huyện, thị xã, thành phố: Mỗi đơn vị cử không quá 04 người (Khối 

UBND huyện: 02 người, Khối huyện ủy: 02 người). 

 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Mỗi đơn vị cử 01 người. 

2. Số lượng, thời gian và địa điểm 

 - Số lượng: 70 học viên. 

- Thời gian: 1,5 tháng (thời gian khai giảng sẽ có thông báo sau).  

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

3. Chế độ đối với người đi học 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong thời gian học tại 

trường, học viên tự túc chỗ nghỉ. 



Nhận được Thông báo này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh 

sách cán bộ, công chức, viên chức đi học, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (Số 207 Lê Lợi - Tp. Phan Thiết) trước ngày 

15/4/2020, đồng thời gửi theo địa chỉ email: tailh@tct.binhthuan.gov.vn. Trên cơ sở 

danh sách đăng ký và kết quả xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh, Trường Chính trị 

tỉnh Bình Thuận sẽ có thông báo triệu tập cụ thể. 

 
 

Nơi nhận:                       
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 

- Sở Nội vụ,         

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh, 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố,                                      

- Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,  

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,                                       

- Phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố,   

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Thương.                                                                                                                                           

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích 



CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…………………………..               
                    

        

DANH SÁCH CB, CC, VC ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN - KHOÁ 36 (NĂM 2020) 
----- 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 

tộc 

Trình độ 

Đảng 

viên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Hệ số 

lương 

Mã số 

ngạch 

Đối tượng 

thi nâng 

ngạch  

năm 2020 

Nam Nữ H/vấn C/môn LLCT 

01 Nguyễn Văn A… 1980  Kinh  12/12 ĐH TC x CV Phòng Nội vụ huyện… 2.67 01.003  

 02         
    

….         
    

             

             

             

             

             

       Cộng: ………. đ/c 

 

                                                                                                                                   ……….., ngày….tháng….năm….. 

                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 


		2020-03-20T08:14:47+0700
	Việt Nam
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	Trường Chính trị tỉnh
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