TỈNH UỶ LÀO CAI
BAN TỎ CHỨC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số^s^cv/B T C T Ư

Lào Cai, ngàyOjíỊ tháng 4 năm 2019

V/v tuyển sinh đào tạo cao cấp lý luận
chính trị do HVCTQG Hồ Chỉ Minh
mở năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Căn cứ Thông báo số 218/TB-HVCTQCi ngày 27/3/2019 của Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tuyển sinh đào tạo các lóp cao cấp lý luận
chính trị năm 2019 tại Họe viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 185-KH7TƯ ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên
chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh, năm 2019;
Ban Tố chức Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, đăng
ký nhu cầu, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo cao cấp lý
luận chính trị năm 2019 trên cơ sở quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 20162020 và bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (theo mẫu) gửi Ban Tổ
chức Tỉnh ủy để thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Thông tin chi tiết
xem (trích Thông báo số 218/TB-HVCTQG) tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành của
cống thông tin điện tử Ban Tố chức Tỉnh ủy, địa chỉ: bantochucAaocai.org.vn.
1. Các lóp cao cấp lý luận, hệ tập trung, mở tại Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh: 07 chỉ tiêu (toàn tỉnh).
2. Lớp cao cấp lý luận, hệ không tập trung, mở tại Trường Chính trị tỉnh Lào
. Cai: 90 chỉ tiêu (toàn tỉnh).
3. Các lóp hoàn chỉnh chương trìnỊi để cấp bằng cao cấp lý luận, không tập
trung: Không giới hạn về chỉ tiêu.
4. Thời gian nhận danh sách dự tuyển: Trước ngày 30/4/2019.
Đen hết thời hạn nộp đăng ký nêu trên, các địa phương, cơ quan, đơn vị
không gửi đăng ký coi như không có nhu cầu đào tạo.
Sau khi thấm định danh sách trình và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh
ủy, Ban Tố chức Tỉnh ủy sẽ có văn bản hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức
hoàn thiện hồ sơ dự tuyến đối với các trường hợp trúng tuyển./.
Nơi nhân
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Cổng thông tin điện tử Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Phòng Tổ chức - Cán bộ,
" Lưu Ban Tồ chức Tỉnh ủy.
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THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị năm 2019
tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

u

Thực hiện Thông báo số 151/TB-HVCTQG ngày 11 tháng 3 năm 2019 của
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ năm 2019, Học viện Chính ừị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo
tuyển sinh đáo tạo Cao cấp Lý luận chính trị năm 2019 như sau:
I. ĐỎI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN
1.

Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển Cao cấp Lý luận chính trị

1.1. Đối tượng xét tuyển
- Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và tương đương trở lên của các ban, bộ, ngành,
đoàn thể, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; tỉnh uỷ viên, thành uỷ viên, trưởng, phó
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; cán
bộ chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ
ban nhân dân) và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh nêu trên.
- Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương của các ban, bộ, ngành, đoàn
thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng phòng và tương đương của các sở, ban
ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp ủy viên cấp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, Phó Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp huyện và tương đương; trưởng phòng,
ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các
chức danh nêu trên.
1.2. Tiêu chuẩn
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đã tốt nghiệp đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở
nước ngoài.
- Độ tuổi xét tuyển đối với hệ không tập trung: Nam đủ 40 tuổi, Nữ đủ 35
tuổi; đối với hệ tập trung: Nam dưới 40 tuổi và nữ dưới 35 tuổi.
1.3. Một số quy định đặc thù
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang công tác từ 3 năm trở lên ở huyện miền
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các huyện biên giới, hải đảo, đơn
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vị và vị trí công tác đặc thù (chỉ áp dụng cho cán bộ công tác ở cấp huyện không áp
dụng cho cán bộ cấp tỉnh) nếu chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì phải có bằng tốt
nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên môn và bằng tốt nghiệp trung cấp lý
luận chính trị - hành chính hoặc trung cấp lý luận chính trị;
- Cán bộ thuộc đối tượng đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị tại Mục 1.1 được
vận dụng ít hơn 05 tuổi theo quy định về tiêu chuẩn ở Mục 1.2, gồm:
(1) Cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời gian công tác 3 năm liên tục ở huyện
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện biên giới, hải đảo;
(2) Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Bí thư
về ban hành “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”;
(3) Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo),
theo Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư “v ề tăng
cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”;
(4) Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
(thuộc đối tượng đi học) khi đi học không có người thay thế;
(5) Cán bộ đang công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các học viện, viện nghiên
cứu, trường đại học, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị (bao gồm: cán
bộ cấp vụ, khoa, ban, phòng, giảng viên chính trở lên);
(6) Cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang có quân hàm từ trung tá trở lên;
(7) Cán bộ công chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính (và tương
đương) tà 4 năm trở lên và có trong kế hoạch được dự thi nâng ngạch chuyên viên
cao cấp (và tương đương);
(8) Cán bộ là thư ký các đồng chí ủ y viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí
thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.
- Đối tượng, tiêu chuẩn và các quy định khác thực hiện theo Công văn số
4741-CV/BTCTW ngày 20/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương.
2.

Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp

Lý luận chính trị
2.1. Đối tượng xét tuyển
Ngoài các đối tượng đã được quy định tại mục 1.1 của Thông báo này,
đối tượng xét tuyển hệ Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị còn
bao gồm: Giảng viên chính đang giảng dạy tại Học viện Chính ừị quốc gia Hồ Chí
Minh, các Học viện Chính trị khu vực, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các
trường Chính trị tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị cấp huyện.
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2.2, Tiêu chuẩn xét tuyển
- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có bằng thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Chính trị khu vực I.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh.
- Có bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2 thuộc các chuyên ngành: Triết học
Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế chính trị học Mác- Lênin; Lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng và chính quyền
nhà nước; Chính trị học của Học viện Báo chí và Tuyên truyên.
- Đã được cấp giấy xác nhận tương đương ừình độ cao cấp lý luận chính trị
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trước ngày 01/6/2016 cho các trường họp khi
đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học Cao cấp Lý luận chính ừị, hiện nay đã
đủ điều kiện học Cao cấp Lý luận chính trị, được cấp ủy hoặc cơ quan có thẩm quyền
cử tham dự xét tuyển Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị.
II.

CHỈ TIỂU TUYỂN SINH
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Lớp cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung/không tập trung, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở năm 2019
Ngày, tháng, năm sinh

TT

Nơi sinh

Năm vào
Đảng CSVN

T rình
độ
chuyên
môn

15/11/1981

Yên Bái

2007

Thạc sỹ

4,40

Trưởng phòng

21/01/1980

Lào Cai

2010

Đại học

4,40

Trưởng phòng

Họ và tên
Nam

I

Nữ

Chức vụ (được
H ệ số P h ụ cấp Chức vụ, đơn vị công tác hiện
cấp có thẩm
Diện ưu
lương chức vụ
nay
quyền phê duyệt)
tiên
quy hoạch

H ệ tập trung

1

Nguyễn Văn A

2
3
II

K he không tập trung

1

Nguyễn Văn A

2
3

Lưu ý

:

Cách ghi diện ưu tiên: Đ T N ( Đ oàn thanh niên); N B ( N hà báo); M N ( M iền núi)
- S ử dụng fo n t: Times New Roman.
- Danh sách gửi về địa chỉ: tranhuytoanlaocai@ g a m a il. com
-

MN

