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Về việc đăng ký danh sách dự tuyển  

học lớp Trung cấp Lý luận chính trị,  

hệ không tập trung - Khóa 124  

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    

 Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

                                   

                                           Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

 
 

 Ngày 19/7/2021, Trường Chính trị tỉnh có Thông báo số 315-TB/TCT về 

việc 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, với số lượng 70 học viên. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp 

ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian tổ chức lớp học 

được nêu tại Thông báo số 315-TB/TCT của Trường Chính trị tỉnh (gửi kèm 

Thông báo 315-TB/TCT và Quy định số 2138-QĐ/TU ngày 07/11/2007 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy) để xem xét, lập danh sách (theo mẫu gửi kèm) cán bộ, công 

chức, viên chức có đủ điều kiện đi học gửi về Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) trước ngày 30/7/2021 để Thường 

trực Đảng uỷ Khối xét duyệt, chọn cử đi học (sau thời gian này, cấp ủy các chi, 

đảng bộ không gửi danh sách đăng ký thì xem như không có nhu cầu cử cán bộ, 

công chức, viên chức đi học). 

 Trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã được Thường trực 

Đảng ủy Khối phê duyệt; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ triển khai việc phát, 

nhận, nộp hồ sơ dự tuyển. 

 * Lưu ý: Khi lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự tuyển, 

cấp ủy cơ sở cần ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu (kể cả số điện thoại di động 

đang sử dụng zalo để phục vụ công tác tổ chức học trực tuyến), cụ thể chức vụ 

đang đảm nhận hiện nay và chức vụ được quy hoạch để làm cơ sở xem xét ưu 

tiên khi số lượng đăng ký dự tuyển vượt quá quy định./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                              
- Như trên,  

- Thường trực ĐUK 

- Lưu VP, BTCĐUK.      

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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