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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc bảo lưu kết quả học tập của học viên
lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 113
tại huyện Lộc Ninh
----Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
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 02/5/2019 của Giám đốc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);
Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp, viết khóa luận, xếp loại học tập
và công nhận tốt nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-TCT ngày
12/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước);
Căn cứ Quyết định số 65-QĐ/TCT ngày 24/4/2020 của Hiệu trưởng Trường
Chính trị tỉnh Bình Phước về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính,
hệ tập trung, khóa 113 tại huyện Lộc Ninh;
Căn cứ Đơn bảo lưu kết quả học tập của học viên Nguyễn Thị Hồng Nhung;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học,
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chấp thuận cho học viên Nguyễn Thị Hồng Nhung được bảo lưu kết quả
đã học tập tại lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 113, cụ thể như sau:
- Phần I.1 Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin: 8.5 điểm.
- Phần I.2. Những vấn đề cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh: 7.0 điểm.
- Phần II. Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐCSVN: 6.5 điểm
- Phần III.1. Những vấn đề cơ bản về HTCT, nhà nước và pháp luật XHCN:
7.0 điểm.
- Phần V.1 Một số nội dung cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh
đạo, quản lý ở cơ sở: 7.0 điểm.
- Phần V.2. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở: 8.0 điểm.
- Phần VI. Tình hình nhiệm vụ địa phương: 8.5 điểm.
Thời gian bảo lưu không quá 02 năm kể từ ngày ký quyết định.
Điều 2. Học viên Nguyễn Thị Hồng Nhung có nhu cầu học tiếp để hoàn thành
chương trình học tập phải có đơn đề nghị, có xác nhận của cơ quan quản lý. Chương
trình học tập được thực hiện theo chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính hiện hành của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các ông, (bà): Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học,
Trưởng các phòng, khoa, các cơ quan, đơn vị có liên quan, lớp Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính, khóa 113 và học viên Nguyễn Thị Hồng Nhung chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
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