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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 17 tháng 02 năm 2020

V/v cung cấp danh sách cán bộ tham gia lớp
Bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy huyện và
tương đương; bí thư, phó bí thư cấp ủy xã và tương đương

Kính gửi: Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút, phát triển
nguồn nhân lực năm 2020;
Nhằm xác định số lượng cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2020, là cơ
sở để tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ
nguồn quy hoạch cấp ủy huyện và đương tương; bí thư, phó bí thư cấp ủy xã và
đương đương năm 2020, Trường Chính trị đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý cung cấp danh sách cán bộ chưa được bồi
dưỡng trong năm 2019 (theo mẫu đính kèm). Đối với các cơ quan, đơn vị đã gửi
danh sách trong năm 2019 nhưng chưa được bồi dưỡng hoặc đã bồi dưỡng 50% số
lượng đăng ký, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát và cung cấp danh sách những
cán bộ chưa được bồi dưỡng.
Thông tin (bằng văn bản) vui lòng gửi về Trường Chính trị qua phòng Quản
lý đào tạo, nghiên cứu khoa học trước ngày 25/2/2020, đồng thời gửi file mềm
(word hoặc excel) qua email: nguyenthibaothoa.tct@binhphuoc.gov.vn. Sau thời
gian trên, nếu Trường Chính trị không nhận được phản hồi xem như quý cơ quan
không có nguồn nhân sự tham gia bồi dưỡng, Trường Chính trị sẽ tổng hợp, báo
cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Giám hiệu,
- Lưu VT; QLĐT, NCKH.
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