
                   ĐẢNG UỶ KHỐI                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH     
                   BAN TỔ CHỨC
             *                                                  Bình Thuận, ngày 22 tháng 6 năm 2020
           Số 116- CV/BTCĐUK
  Lập danh sách CBCCVC đăng ký nhu cầu 
đào tạo trung cấp LLCT giai đoạn 2021-2025
   
 
 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 82 -CV/TCT ngày 12/6/2020 của Trường Chính trị tỉnh
về việc đăng ký nhu cầu học các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ
không tập trung giai đoạn 2021 - 2025; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ nhu cầu thực
tế về đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung giai
đoạn 2021 - 2025, tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ
tiêu chuẩn, điều kiện và lập danh sách  (có mẫu kèm theo)  gửi về Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng thời gửi file danh sách qua
email (nganhtrung@gmail.com) chậm nhất vào ngày 09/7/2020.

* Lưu ý: Sau thời gian quy định nói trên; các chi, đảng bộ không gửi danh
sách thì xem như không có nhu cầu đào tạo.  

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông báo đến các
chi, đảng bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:                             TRƯỞNG BAN 
- Như trên,                                                                    
- Thường trực Đảng ủy,
- Lưu VP, BTC.

           Hoàng Tương   
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