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THÔNG BÁO 
triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước,  

chương trình chuyên viên – Khoá 43 (Năm 2021) 

----- 

- Căn cứ Thông báo số 42-TB/BTCTU, ngày 13/5/2021 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; 

- Căn cứ kết quả làm việc giữa Trường Chính trị và Sở Nội vụ; Hiệu trưởng 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học Lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 43 (Năm 

2021), như sau: 

1. Triệu tập: 70 đồng chí (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian toàn khoá: 25 ngày (học trực tuyến). 

- Thời gian học: Từ ngày 14/10/2021 đến khi hết chương trình. 

3. Hồ sơ nhập học:  

- Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

- Học viên nộp 02 tấm hình 3x4 để làm chứng chỉ. 

- Phiếu học viên điền đầy đủ thông tin theo mẫu. 

Học viên gửi hồ sơ nhập học về trường theo địa chỉ: Phòng QLĐT và 

NCKH, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Số 12 Ngư Ông, phường Đức Thắng, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

4. Chế độ đối với người đi học: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Nhằm đảm bảo khoá học diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của địa phương, các đơn vị và học viên tham 

gia khoá học. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ theo học Lớp Chuyên 

viên - Khoá 43 tạo điều kiện thuận lợi để học viên tham gia học tập đầy đủ, đúng 

thời gian quy định. Đồng thời, không cử các đồng chí này tham gia công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong suốt thời gian lớp học diễn ra. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Sở Nội vụ, 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,           

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Loan. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

Dụng Văn Duy 
 

 

 


		2021-10-08T08:40:12+0700
	Việt Nam
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