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THÔNG BÁO 

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung 

 Khóa 124 (Năm 2021), mở tại Trƣờng Chính trị tỉnh Bình Thuận 

----- 

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

Tỉnh ủy Bình Thuận 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 Quy chế  Đào tạo Trung cấp LLCT - HC ban hành kèm theo Quyết 

định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh; 

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

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung - Khóa 124 (Năm 2021), mở 

tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, như sau: 

1. Đối tƣợng tuyển sinh 

Thực hiện theo Điều 3 (Quy định số 2138-QĐ/TU, ngày 07/11/2007 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, 

viên chức được cử đi học trung cấp, cao cấp và cử nhân lý luận chính trị). Số 

lượng: 70 học viên. 

2. Tiêu chuẩn ngƣời đƣợc cử đi học          

- Về trình độ học vấn: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương 

đương trở lên. 

- Về trình độ LLCT: Đối với CB, CC, VC chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông 

không có bằng trung cấp chuyên môn trở lên thì phải có bằng sơ cấp LLCT. 

- Về độ tuổi: + Nam: Từ 35 tuổi trở lên; + Nữ và cán bộ đoàn: Từ 30 tuổi trở lên.  

3. Hồ sơ ngƣời 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,… (có chứng thực); 

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

4. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Học không tập trung 16 tháng (dự kiến khai giảng tháng 10/2021). 

- Hình thức khai giảng: Trực tuyến qua phần mềm Teams. 

- Hình thức học: Học tập trung và trực tuyến. 

- Địa điểm: 

+ Học tập trung: Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

+ Học trực tuyến: Qua phần mềm Teams. 



5. Kinh phí mở lớp và chế độ đối với ngƣời đi học 

- Được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) tại cơ quan, đơn vị. 

- Được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị Thường trực Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh chọn cử CB, CC, VC 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: chaunq@tct.binhthuan.gov.vn), thời gian chậm nhất vào ngày 20/8/2021. 

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, 

- Thường trực ĐUK CQ và DN tỉnh, 

- Ban Tổ chức ĐUK CQ và DN tỉnh, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Châu.  

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Dụng Văn Duy 
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   CƠ QUAN, ĐƠN VỊ……………        

  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LLCT, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG - KHÓA 124 (NĂM 2021), 

 MỞ TẠI TRƢỜNG CHÍNH TRỊ 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  SĐT cá nhân* 

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).  

* Lưu ý: Để đảm bảo thủ tục tổ chức khai giảng trực tuyến, đề nghị đơn vị cung cấp số điện thoại di động của CB, CC, VC 

dự tuyển đang sử dụng zalo.           

   ………….., ngày….tháng…..năm 2021 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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