TỈNH ỦY LẠNG SƠN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ
*
Số 29 -TB/TCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị
hệ không tập trung năm 2022
--------------Kính gửi:

-

Các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn,
Các Ban của Đảng và các cơ quan đoàn thể tỉnh
Huyện ủy, UBND các huyện, Thành phố,
Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh uỷ
Lạng Sơn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng
Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 656-QĐ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức năm 2022;
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thông báo tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp
lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2022 như sau:
1. Đối tượng dự tuyển
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
+ Cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân
dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
cấp xã.
+ Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng cấp
huyện, cấp tỉnh;
+ Quy hoạch cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân,
ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội cấp xã; Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp
phòng cấp huyện, cấp tỉnh.
- Đối với cán bộ Quân đội:
+ Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn
+ Phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy
quân sự cấp huyện
+ Phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn.
+ Lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ
huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh (tương đương).
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+ Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.
- Đối với cán bộ Công an:
+ Đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng, phó đội trưởng, phó
trưởng công an cấp xã, phó tiểu đoàn trưởng và tương đương.
+ Phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, phó trung đoàn trưởng
và tương đương.
+ Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.
- Cán bộ giữ ngạch, bậc (có đủ 6 năm giữ ngạch chuyên viên và tương
đương); chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận
chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương).
- Giảng viên lý luận chính trị của trung tâm chính trị các huyện, thành phố
2. Điều kiện dự tuyển
- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với
cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn).
- Về độ tuổi: nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.
3. Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ)
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin dự tuyển;
- Công văn cử dự tuyển của cấp ủy có thẩm quyền:
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức đương chức hoặc được quy hoạch
vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; phòng, ban cấp huyện hoặc tương
đương: Cấp ủy cơ sở có công văn gửi cấp ủy cấp huyện hoặc tương đương, cấp ủy
cấp huyện hoặc tương đương duyệt và ban hành công văn cử dự tuyển đối với
trường hợp đủ điều kiện.
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức đương chức hoặc được quy hoạch
vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:
Lãnh đạo cơ quan duyệt và ban hành công văn cử dự tuyển đối với trường hợp đủ
điều kiện.
+ Đối với các đối tượng khác: Cấp ủy cấp trên cơ sở hoặc lãnh đạo đơn vị
ban hành công văn cử dự tuyển đối với trường hợp đủ điều kiện.
- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98 của BTCTW) tại thời điểm đăng ký dự
tuyển, có dán ảnh (4 x 6 nền xanh) đóng dấu giáp lai, có xác nhận của chính quyền
địa phương hoặc cơ quan đang công tác;
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- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên,
có chứng thực.
Lưu ý: Mỗi đồng chí 02 bộ hồ sơ (đăng ký hồ sơ tại phòng Quản lý Đào tạo
và Nghiên cứu khoa học).
4. Số lượng, thời gian, địa điểm, hình thức học
- Số lượng: 80 học viên.
- Địa điểm học: Tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.
- Khai giảng: Dự kiến tháng 9 năm 2022.
- Hình thức học: Học ngoài giờ hành chính vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật
hàng tuần.
5. Kinh phí tổ chức lớp
- Kinh phí tổ chức lớp: 8.600.000 đồng/học viên (đã bao gồm tiền tài liệu,
chưa bao gồm kinh phí nghiên cứu thực tế)
+ Thu kỳ I: 3.000.000đ (khi học viên đến đăng ký nhập học và nhận giáo trình)
+ Kỳ II: 5.600.000đ (nộp trước kỳ thi tốt nghiệp)
6. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 20/8/2022.
Liên hệ đăng ký: Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Trường
Chính trị Hoàng Văn Thụ số 52, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành
phố Lạng Sơn.
Điện thoại 0205 (3815255 - 3812354); 0985.964.993 (Đồng chí Nguyễn
Trung Thành - Trưởng phòng).
Email: trungthanhctls@gmail.com
Nhận được thông báo này, các cơ quan, đơn vị chọn cử cán bộ, công chức,
viên chức đi học đúng đối tượng và điều kiện nêu trên; gửi công văn kèm danh
sách đăng ký và các 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. Trên cơ sở danh sách
đăng ký và sau khi được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt, Trường Chính trị Hoàng
Văn Thụ sẽ có thông báo nhập học gửi cá nhân trúng tuyển và cơ quan đơn vị.
Rất mong sự quan tâm và phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy(b/c),
- Lãnh đạo trường,
- Website trường,
- Lưu Văn thư, QLĐT&NCKH.

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Hồng Vân

