
 

QUẬN ỦY LONG BIÊN 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số  220  - CV/BTC 
V/v tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị 

hệ không tập trung, tập trung và bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên, chuyên viên chính 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Long Biên, ngày  28  tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- HĐND, UBND Quận,  

- Các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT Quận, 

- UB MTTQ, các đoàn thể CT-XH Quận,  

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận, 

- Đảng ủy các phường, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, 

- Các trường học công lập thuộc UBND Quận. 

 

Thực hiện Thông báo số 23-TB/TĐTCBLHP, ngày 16/02/2022 của Trường 

đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thông báo tuyển sinh năm 2022 lớp Trung cấp lý luận 

chính trị và bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Công văn số 

37-CV/TĐTCBLHP, ngày 16/02/2022 của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 

về việc phối hợp mở lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022; 

Ban Tổ chức Quận ủy thông báo tới các đơn vị việc tuyển sinh lớp Trung cấp 

lý luận chính trị không tập trung (mở tại Quận) và Trung cấp lý luận chính trị tập 

trung, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính (mở tại Trường Đào tạo cán 

bộ Lê Hồng Phong) năm 2022 như sau: 

I. LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

1. Hình thức, thời gian, địa điểm học 

1.1 Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung 

- Số lượng học viên: 50 học viên 

- Thời gian khai giảng: trong năm 2022. 

- Thời gian học: 04 ngày/tuần, trong giờ hành chính 

- Tổng thời gian học: dự kiến 08 tháng. 

- Địa điểm học: trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội). 

1.2 Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung 

- Số lượng học viên: 80 học viên 



 

 

- Thời gian khai giảng: trong năm 2022. 

- Thời gian học: 02 ngày/tuần, trong giờ hành chính 

- Tổng thời gian học: dự kiến 14 tháng. 

- Địa điểm học: Trung tâm Chính trị Quận (số 03 phố Vạnh Hạnh, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). 

2. Đối tượng dự tuyển 

2.1 Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ một trong các chức vụ sau: 

a) Ủy viên BCH Đảng bộ phường; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND phường; cấp 

trưởng, cấp phó MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường. 

b) Trưởng, phó các phòng ban phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các tổ chức 

CT-XH Quận. 

c) Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy. 

d) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học công lập thuộc UBND Quận. 

2.2 Cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch các chức vụ nêu trên. 

3. Điều kiện dự tuyển 

3.1 Điều kiện chung 

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (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); 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

- Được tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cử đi học. 

- Tự nguyện đi học. 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và kỷ luật. 

3.2 Điều kiện về độ tuổi 

- Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung: không giới hạn về độ tuổi. 

- Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 

tuổi trở lên. 

4. Hồ sơ dự tuyển  

(1) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu, bản chính) 

(2) Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền kèm theo danh sách trích 

ngang (theo mẫu, bản chính) 

- Đảng ủy phường có văn bản cử dự tuyển đối với cán bộ, công chức, viên 



 

 

chức phường, trường học. 

- Đảng ủy cơ quan UBND Quận có văn bản cử dự tuyển đối với công chức, 

viên chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Quận (trừ 

khối trường học). 

- Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Quận có văn bản cử dự tuyển đối với công 

chức, viên chức các ban xây dựng đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị 

Quận, UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH Quận. 

- Chi, đảng bộ cơ sở khác có văn bản cử dự tuyển đối với cán bộ, công chức, 

viên chức của đơn vị. 

(3) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) tại thời 

điểm đăng ký dự tuyển, có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan, đơn 

vị đang công tác (bản chính). 

(4) Quyết định tuyển dụng chính thức đối với công chức, viên chức hoặc Quyết 

định chuẩn y kết quả bầu cử đối với các chức danh bầu cử của cấp có thẩm quyền (bản 

sao chứng thực).  

(5) Thông báo phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền đối với cán bộ, công 

chức, viên chức trong quy hoạch (bản sao chứng thực). 

(6) Thẻ đảng viên (bản photo). 

(7) Văn bằng tốt nghiệp về chuyên môn cao nhất (bản sao chứng thực). 

(8) Giấy khai sinh (bản sao từ bản chính có chứng thực hoặc bản sao từ 

sổ gốc). 

(9) 02 ảnh (3x4) – chụp mới, cho vào phong bì, ghi đầy đủ họ và tên; ngày, 

tháng, năm sinh vào sau ảnh và ngoài phong bì. 

Lưu ý: Số lượng hồ sơ: 02 bộ/trường hợp. 

II. LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH 

1. Số lượng học viên, thời gian, địa điểm học 

- Số lượng học viên: 

+ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 200 học viên.  

+ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 100 học viên. 

- Thời gian khai giảng: trong năm 2022. 

- Học trong giờ hành chính, tổng thời gian học: dự kiến 03 tháng. 

- Địa điểm học: trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội). 



 

 

2. Đối tượng dự tuyển 

2.1 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương;  

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên 

viên, đang làm việc trong hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở. 

2.2 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 

Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương đang làm việc trong hệ 

thống chính trị từ Quận đến cơ sở. 

3. Điều kiện dự tuyển 

- Tốt nghiệp đại học trở lên; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Được tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cử đi học; 

- Tự nguyện đi học; 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và kỷ luật. 

4. Hồ sơ dự tuyển 

(1) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu, bản chính) 

(2) Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền kèm theo danh sách trích 

ngang (theo mẫu, bản chính) 

- Đảng ủy phường có văn bản cử dự tuyển đối với công chức phường, 

trường học. 

- Đảng ủy cơ quan UBND Quận có văn bản cử dự tuyển đối với công chức các 

phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Quận (trừ khối trường học). 

- Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Quận có văn bản cử dự tuyển đối với công chức 

các ban xây dựng đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, UB MTTQ 

và các đoàn thể CT-XH Quận. 

- Chi, đảng bộ cơ sở khác có văn bản cử dự tuyển đối với công chức của đơn vị. 

(3) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) tại thời 

điểm đăng ký dự tuyển, có dán ảnh đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan, đơn 

vị đang công tác (bản chính). 

(4) Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức (bản sao chứng thực).  

(5) Quyết định nâng lương gần nhất (bản sao chứng thực).  

(6) Văn bằng tốt nghiệp về chuyên môn cao nhất (bản sao chứng thực).  



 

 

(7) Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên – đối với trường hợp dự tuyển lớp 

bồi dưỡng chuyên viên chính (bản sao chứng thực). 

(8) Giấy khai sinh (bản sao từ bản chính có chứng thực hoặc bản sao từ 

sổ gốc). 

(9) 02 ảnh (3x4) – chụp mới, cho vào phong bì, ghi đầy đủ họ và tên; ngày, 

tháng, năm sinh vào sau ảnh và ngoài phong bì. 

Lưu ý: Số lượng hồ sơ: 02 bộ/trường hợp. 

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: 

- Các đơn vị liên hệ với Ban Tổ chức Quận ủy để nhận hồ sơ dự tuyển, thời gian 

từ ngày 02/03/2022. 

- Hạn nộp hồ sơ về Ban Tổ chức Quận ủy: 17h00 ngày 11/03/2022. 

- Cán bộ tổng hợp: đ/c Nguyễn Đắc Tuấn - Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy, 

số điện thoại: 0983586826. 

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị và nguyện vọng của 

CBCCVC, Ban Tổ chức Quận ủy đề nghị các đơn vị cử CBCCVC tham gia lớp trung 

cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 

2022, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Ban Tổ chức Quận ủy đúng tiến độ. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Quận ủy, 

- Như kính gửi, 

- Lưu BTC. 

 

 


