ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TT BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TB-TTBDCT

Quận 1, ngày 11 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị
Khóa 01 năm 2019
_______
Căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về việc thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị thông báo mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị Khóa 1 năm 2019 như sau:
1. Mục đích chƣơng trình:
- Nhằm đảm bảo đúng Quy định số 54-QĐ/TW ngày 22/5/1999 của Bộ Chính
trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng “Đảng viên ở cơ sở học xong
chương trình lý luận chính trị sơ cấp tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và
phải có kế hoạch thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị”.
- Sau khi hoàn thành chương trình này, học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận
chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để tiếp tục theo học các chương trình cao hơn
hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy
định.
2. Hình thức, nội dung chƣơng trình:
Học ngoài giờ hành chính. Nội dung chương trình theo quy định của Ban
Tuyên giáo Trung ương.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian:
+ Học tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
+ Khai giảng: Lúc 18 giờ 00, ngày 22 tháng 3 năm 2019 (thứ Sáu).
- Địa điểm: 275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1.
Lịch học cụ thể Trung tâm sẽ có thông báo sau.
4. Điều kiện tiêu chuẩn:
- Từ 18 tuổi trở lên.
- Trình độ học vấn tốt nghiệp THPT, THCN.
- Được cấp ủy cơ sở giới thiệu đến Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 để
học tập.
- Những trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên sẽ làm thủ tục xác
nhận tương đương trình độ Sơ cấp lý luận chính trị.
5. Học phí: Các đơn vị thuộc Đảng bộ quận 1 học phí từ ngân sách. Các đơn
vị không thuộc Đảng bộ quận 1 đóng học phí toàn khóa là : 1.350.000 đ/học viên (đã
bao gồm tài liệu học tập).

- Các đơn vị có nhu cầu, đề nghị lập danh sách đăng ký trích ngang theo mẫu
đính kèm gửi về Trung tâm Bồi dưỡng chính trị từ ngày ra thông báo đến hết ngày
20/3/2019 để tổng hợp, lên kế hoạch khai giảng.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1: Số 275, đường Nguyễn
Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 38.373234 hoặc 38.367787 - Fax : 38.373234.
Email: trungtambdctquan1@gmail.com
Trân trọng.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :
- Các cơ sở đảng;
- Lưu: TTBDCT.
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Đơn vị: ……………………………………….
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KHÓA 1 - NĂM 2019
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