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Bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
học viên không đủ điều kiện dự thi học phần
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 106
Học phần: VI. Tình hình nhiệm vụ địa phương
----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 Biên bản cuộc họp xét điều kiện thi hết học phần VI, lớp Trung cấp Lý
luận chính trị - hành chính, khóa 106, học viên có tên sau không đủ điều kiện dự
thi kết thúc học phần,
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TC106-76

Họ và tên

Trần Quốc

Ngày sinh

Trị

Tiết
nghỉ

30/4/1980 16/36

Hướng xử lý

Học lại toàn phần

Học viên có tên trên sẽ học và thi bổ sung với lớp khác theo quy định.
K/T HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu,
- Chủ nhiệm lớp,
- HV có tên trên,
- Lưu VT; QLĐT, NCKH.
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