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T uyểi sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ban
hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2016 của
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo số 482-TB/TU ngày 24 tháng 9 nàm 2018 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 cho
Trường Chính trị Lê Duẩn;
Trường Chính trị Lê Duẩn thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính
trị- hành chính, năm 2019 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 04 lớp
- 02 lóp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung (khóa 27, khóa 28. Ký hiệu: ĐT 27,
ĐT 28)
Số lưọ’ng: 50 học viên/lóp.
- 02 lóp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung (khóa 38, khóa 39. Ký hiệu KT
38, KT 39).
Số lượng: 70 học viên/lớp.
2. Đối tượng
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đưong chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ 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 có thẩm quyền cử
đi học;
- Tự nguyện đi học;
- Trên 30 tuổi (đối vói hệ không tập trung);
- Không trong thời gian bị truy cứu ừách nhiệm hình sự và bị kỷ luật.
4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin đi học;
- Cồng 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;
- Bản sao chứng chỉ xác nhận trình độ Sơ cấp LLCT (nếu có);
- Giấy khám sức khỏe do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có thời hạn 6 tháng).
5. Hình thức, thời gian và địa điểm
5.1. Hình thức đào tạo: Hệ tập trung và không tập trung
;
5.2. Thời gian đào tạo:
- Đối với hệ tập trung: 6 tháng (học liên tục).
- Đối với hệ không tập trung: 10 tháng (học theo đợt, mỗi tháng 01 đợt từ 12
đến 15 ngày).
5.3. Địa điểm học: Trường Chính trị Lê Duẩn, số 301B, đường Lê Duẩn, phường
Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
6. Thủ tục nhập học
Sau khi có kêt quả xét tuyên, Trường Chính trị Lê Duân sẽ gửi thông báo nhập học
cho học viên trúng tuyển. Khi nhập học , học viên cần bổ sưng các văn bản sau:
- Quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền (cấp xã, huyện là Huyện ủy và
tương đương; các sở, ban, ngành, doanh nghiệp do thủ trưởng cơ quan hoặc cấp ủy ra
quyết định).
- Thông báo nhập học của Trường Chính trị Lê Duẩn.
7. Thời gian tổ chức tuyển sinh
7.1. Đối với hệ tập trung:
- Lớp Trung 'cấp LLCT-HC khỏa 27 (Đ T 27)
Dự kiến khai giảng tháng 02/2019. Phòng Đào tạo sẽ nhận hồ sơ từ 02/01/2019
đến hềt ngày 05/01/2019.
- Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 28 (ĐT 28),
Dự kiến khai giảng thảng 9/2019. Thời gian nhận hồ sơ sẽ thông báo cụ thể trên
Website của Trường.
7.2. Đối với hệ không tập trung:
- Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung, khóa 38 (KT 38)
Dự kiến khai giảng thảng 01/2019. Phòng Đào tạo sẽ nhận hồ sơ từ 19/12 đến
hết ngày 21/12/2018.
- Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung, khóa 39 (KT 39)
Dự kiên khai giảng tháng 5/2019. Thời gian nhận hô sơ sẽ thông báo cụ thê trên
Website của Trường.
Cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ dự xét tuyển các hệ đào tạo Trung cấp
LLCT-HC lập danh sách ữích ngang (theo mẫu đính kèm), mua hồ sơ tại Phòng
Đào tạo, hoàn chỉnh tất cả giấy tờ được liệt kê trên bao bì hồ sơ học viên và nộp trực
tiêp tại Phòng Đào tạo theo thời gian đã quy đinh.
Điện thoại liên hẹ: 0233 385Ố 368 hoạc Co Huyên: 0919 905 123
Thông tin chi tiết tại Website:http//ft'uongỉeduan.quangtrỉ.gov.vn.
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* Ghi chú:
Cơ quan, đơn vị khi gửi công văn cử người dự tuyển hệ đào tạo nào thì ghi rõ:
- Dự tuyển lớp trung cấp LLCT-HC hệ tập trung, khóa 27, khóa 28 (ĐT 27, ĐT
28).
- Dự tuyển lớp trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung, khóa 38, khóa 39 (KT
38, KT 39).
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- Thương trưc Tỉnh ủy (để BC);
- Ban To chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đàng ủy khói Các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Các DN, ĐVSN hạng II trở lên;
- Lưu ĐT, VT.

TỉiS. Nguyên Hữu Thánh
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DANH SÁCH
ĐĂNG KÝ D ự TUYỂN TRUNG CẤP LLCT-HC
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