TỈNH ỦY-UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Ạ '\ I /TLD-ĐT

Quảng Trị, ngày So tháng 8 năm 2018

V/v khảo sát nhu cầu mở lớp
Trung cấp LLCT-HC học ngoài giờ

Kính gửi:
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thế cấp tỉnh;
- Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
ếíc
- Các DN, ĐVSN hạng II trở lên.
Thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 431-TB/TU
ngày 04/6/2018 về việc "Tiếp tục tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưống lý luận
chính trị... nghiên cứu mở thêm các hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo quy đinh
hiện hành và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường", đồng thời đáp ứng nhu
cầu đào tạo trung cấp LLCT-HC và tạo điều kiện cho các đối tượng cán bộ, công
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh không có thời gian học trong giờ hành chính (các
ngày trong tuần), Trường Chính trị Lê Duấn dự kiến mở các lớp trung cấp LLCTHC trong năm 2019. Cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 70 chỉ tiêu/lớp
2. Đối tưọng
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền,
Mặt trận Tố quốc và các đoàn thế nhân dân cấp cơ sở;
- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp
huyện và tương đương;
- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp
tỉnh và tương đương;
- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh.
3. Điều kiện dự tuyển
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học;
- Tự nguyện đi học;
- Trên 30 tuổi (giảm 5 tuổi đối với nữ và cán bộ đoàn, chỉ giảm 01 lần);
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hĩnh sự và bị kỷ luật;
- Ưu tiên xét tuyển những trường hợp có trình độ sơ cấp lý luận chính trị và
đảng viên.
4. Hồ SO’ dự tuyển
- Đơn xin đi học;
- Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền;

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của chính quyền
địa phương hoặc cơ quan đang công tác;
- Bản sao văn bằng có chứng thực;
- Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
5. Hình thức, thời gian và địa điểm
Hình thức đào tạo: Không tập trung, học vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong
tuần.
Thòi gian đào tạo; 10 tháng
Địa điểm học: Trường Chính trị Lê Duẩn, sổ 301B đường Lê Duẩn, phường
Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
6. Kinh phí mở lóp: Từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị hoặc do học viên
tự đóng góp. (Dự kiến: 6.750.000đ/học viên/khóa học).
Trường Chính trị Lê Duẩn trân trọng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông
tin cụ thể nhu cầu của đơn vị để Trường tập hợp, xây dựng kế hoạch mở lớp trong
năm 2019 (Dự kiến khai giảng vào tháng 01/2019).
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 30-9-2018.
Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sâm - Trưởng phòng
Đào tạo. ĐT: 0233 3856 368. Di động: 0905 291 171.
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