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SỐ6ÍH -CV/BTCTƯ
về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm
cho các chức danh lãnh đạo, quản lý

:

Ẩf 'ỉ>b Kính gửi: - Các Ban Đảng Tỉnh ủy,

'

f| ĩ Kì ’ ”' ,

- Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

JJ
Thực hiện Công văn số 895-CV/HVCTQG ngày 17/6/2019 của Học
ỵou ỉsý*17/ yiện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “về việc thực hiện bồi dưỡng, cập nhật
ì/ịẦ\4yfl
ỵị-n
hàng n^m cỵ0 các chức danh lãnh đạo, quản lý ”, Ban Tổ chức
* unh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị lập danh sách các đồng chí thuộc đối
_
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Nơi nhân:
- Như trên,
- Trưởng Ban (B/c),
- Phòng TC-CB,
- Lưu văn thư.

K/T TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG

Tran Nhật Quang
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DANH SÁCH CÁN B ộ THAM GIA BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN
THỨC HÀNG NĂM CHO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NĂM 2019

TT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Chức vu, đơn vi
công tác

Điện thoại
liên lạc

ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

B'Ậ N CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Hẹc/VTỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
’ HỒ CHÍ MINH
*

Số:

-CV/HVCTQG

Hà Nội, ngày 4~t thảng 6 năm 2019

V/v thực hiện bồi dưỡng cộp nhật kiến thức hàng năm
cho các chức danh lãnh đạo, quản lý

THĩứTgửi:

- Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
- Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ngày 11/3/2019, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban
hành Thông báo số 151/TB-HVCTQG về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ năm 2019. Trong đó có các lóp: bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho bí thư
cấp ủy cấp huyận; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho phó bí thư cấp ủy cấp
huyện; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức dành cho chức danh
trưởng, phó ban tồ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương
đương; bồi dưỡng chuyên môn, nghiện vụ công tác tuyên giáo dành cho chức danh
trưởng, phó ban tuyên giáo cấp tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương và tương
đương; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân vận dành cho chức danh
trưởng, phó ban dân vận cấp tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương và tương

^

w ụjị '

đương; bồi dưỡng; chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm ừa dành cho chức danh
trương, phó ^ban kiểm ừa cấp tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương và tương
đương. Để đảm bảo chất lượng và kế hoạch các lóp, Giám đốc Học viện đề nghị
Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cử cán bộ đi học
theo đúng Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ché độ bồi dưỡng, cập nhật
kiến thức đối vói cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Danh sách cán bộ đi học gửi về
-
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Học viện ừước ngày 30 tháng 6 năm 2019 \
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phối họp với các ban Đảng
Trung ương xây dựng nội dung chương trình các lóp bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức cho các chức danh lãnh đạo, quản lý theo đúng tinh thần của Quy định 164QĐ/TW: nội dung bồi dưỡng năm nay không trùng lặp vói nôi dung năm trước:

mỗi lóp diễn ra trong 5 ngày học; không có bài kiểm tra, thu hoạch, không tổ chức
đi nghiên cứu thực té,...

Ghi chú: M ọi chi tiết xin liên hệ TS. Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ
trưởng Vụ Quản lý đào tạo, ĐT: 0868181999.
Trân trọng!
Nơi nhân:
-Như trên;
- Các Ban xây dựng Đảng TW (để phối họp triển khai);
- Văn phòng Học viện;
-Lưu: VT, Vụ QLĐT.

nân Thắng

