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Kính gửi:  Ban Giám hiệu các trường học công lập thuộc UBND Quận 

 

Ngày 28/02/2022, Ban Tổ chức Quận ủy đã ban hành Công văn số 220-

CV/BTC thông báo về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022. Đến nay đã có trên 50 cán bộ, 

công chức, viên chức nộp hồ sơ tham gia dự tuyển. 

Để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về việc mở lớp trung cấp lý 

luận chính trị hệ không tập trung (mở tại Quận) năm 2022, Ban Tổ chức Quận ủy 

đề nghị Ban Giám hiệu các trường học công lập thuộc UBND Quận báo cáo số liệu 

về trình độ lý luận chính trị của cán bộ đương chức, cán bộ trong quy hoạch chức 

danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và việc cử cán bộ tham gia dự tuyển lớp trung 

cấp lý luận chính trị năm 2022. 

Báo cáo theo biểu mẫu (bản mềm và scan bản ký, đóng dấu) gửi về Ban Tổ 

chức Quận ủy chậm nhất ngày 25/3/2022 (thứ 6). Địa chỉ email nhận báo cáo: 

btc_qulongbien@hanoi.gov.vn  

Trường hợp có nhu cầu đăng ký bổ sung tham gia dự tuyển lớp trung cấp lý 

luận hệ không tập trung (mở tại Quận) đề nghị các đơn vị, cá nhân thông tin và 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nộp về Ban Tổ chức Quận ủy chậm nhất ngày 

28/3/2022 (thứ 2). 

Đề nghị Ban Giám hiệu các trường quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTQU, 

- Như trên, 

- Lưu. 

 

 


