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THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Các Lóp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022

Kính gửi:

Căn cứ Ke hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (ban hành
kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Giám
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức chiêu sinh 12 lớp Trung cấp Lý luận
Chính trị năm 2022, như sau:
1. Đối tượng:
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đưong chức hoặc được quy hoạch vào các chức
danh lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội ở cơ sở;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức hoặc được quy hoạch vào các chức
danh lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức hoặc được quy hoạch vào các chức
danh lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương;
- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Tiêu chuẩn:
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (trung cấp chuyên nghiệp)
trở lên.
- Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học.
- Không ừong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.
3. Sổ lượng:
- Đối với các huyện, thị xã, thành phố số lượng tuyển sinh tối đa không quá các
chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Thành phố Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa: mỗi đơn vị 30 chỉ tiêu;
+ Các huyện: mỗi đon vị 25 chỉ tiêu.
- Đối với các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia
Lai cử từ 3 - 4 chỉ tiêu; riêng Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn tỉnh cử từ 5 - 7 chỉ tiêu.
Nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu đào tạo cao hon chỉ tiêu được
phân bổ thì đãng ký làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường để bổ sung chỉ tiêu.
4. Hồ sơ gồm có:
4.1. Đon xin dự tuyển.
4.2. Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền.
4.3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương) tại thời điểm
đăng ký dự tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa
phương hoặc cơ quan, đơn vị đang công tác.
4.4. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương: Bằng Trung cấp
Chuyên nghiệp) có chứng thực.
* Mua hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư
liệu Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
5. Hình thức và thời gian đào tạo:
- Hình thức đào tạo: Tập trung.
- Thời gian đào tạo: 01 năm (thực học 06 tháng).
6. Địa điểm học: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (số 58 Lê Thánh Tôn, phường
la Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
7. Chế độ chỉnh sách:
- Học viên không phải nộp học phí.
- Các khoản chi phí đi nghiên cún thực tế và chi phí khác (nếu có) do cơ quan
cử đi học hoặc học viên tự túc.
8. Tổ chức thực hiện:
- Nhận được thông báo này đề nghị Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy và
lãnh đạo các sở, -ban, ngành, cơ quan, đơn vị chọn, cử cán bộ đi học theo đúng đối
tượng, tiêu chuẩn và số lượng quy định.
- Sau khi xét chọn, các đơn vị lập danh sách trích ngang (theo mẫu đính kèm),
làm hồ sơ và cử cán bộ đến nộp hồ sơ 01 lần tại Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên
cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 22/12/2021.
- Sau khi đầy đủ thù tục, Hội đồng xét tuyển của Trường sẽ tiến hành xét tuyển;
các trường họp trúng tuyển sẽ có thông báo nhập học, để các cơ quan, đơn vị ra quyết
định cử đi học.

Nếu cần biết thêm chi tiết: liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa
học Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, số ĐT: (0269)3824.109.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tồ chức Tỉnh ủy (báo cáo),
-B G H ,
- Đăng Website TCT,
- Lưu VT, QLĐT.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC iập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG c ử CẢN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI
HỌC LỚP TCLLCT lớp thứ 1 đến lóp thứ 12/2022

Nơi nhận:

........ . ngày............... tháng... năm ...
THƯ TRƯỞNG C ơ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)
* Lưu ý: Các CO’ quan, đon vị khi nộp danh sách dự tuyển sinh phải có hồ
sơ kèm theo.

