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TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

       BAN TỔ CHỨC                                  Bình Phước, ngày 17 tháng 5 năm 2021 
 * 

    Số 53-TB/BTCTU  

 
THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học năm 2021 

------------ 

 

Thực hiện Thông báo số 39-TB/HVCTQG ngày 18/01/2021 của Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2021; Thông báo 

số 59-TB/HVCTQG ngày 27/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về 

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021; Thông báo số 5938-TB/HVBCTT-ĐT 

ngày 31/12/2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về Tuyển sinh đào tạo trình độ 

thạc sỹ năm 2021; Thông báo số 203-TB/HVCTKH II ngày 11/5/2021 của Học viện 

Chính trị khu vực II về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021 và Kế hoạch số 

18-KH/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ năm 2021;  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và tương 

đương, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, doanh nghiệp nhà nước; các 

huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, căn cứ tiêu chuẩn ngạch công 

chức, viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý; vị trí việc làm gắn với công 

tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2021, chọn cử cán bộ đăng ký dự tuyển đào tạo sau đại học năm 2021, 

đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo và yêu cầu của 

tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, điều kiện:  

1.1. Đối tượng  

- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng trở lên thuộc sở, ban, ngành 

cấp tỉnh và tương đương. 

- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng trở lên và tương đương các đơn 

vị sự nghiệp, Ngành dọc, Doanh nghiệp Nhà nước. 

- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng  và tương đương trở lên ở 

cấp huyện.   

1.2. Điều kiện: Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học 

phải đáp ứng các điều kiện cơ bản: 

- Theo quy định của tỉnh và của cơ sở đào tạo. 

- Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công 

việc và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. 
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- Chưa được cử tham gia đồng thời một khoá đào tạo, bồi dưỡng khác. 

- Việc đào tạo, bồi dưỡng không làm giảm kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và không nằm trong thời gian thi hành kỷ luật theo 

quy định. 

Ngoài những điều kiện trên còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như:  

Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên  (không kể thời gian tập sự) và 02 

năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi học hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tuổi 

đời: không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; Có 

cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gáp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Tốt nghiệp đại học chính quy tập trung 

đạt loại khá trở lên.  

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nhưng không đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của tỉnh để được cử đi đào tạo thì được xem 

xét cho phép đi đào tạo sau đai học và tạo điều kiện về thủ tục nếu bảo đảm các 

yêu cầu sau: 

- Cam kết hoàn thành công việc được giao trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng. 

- Tự túc kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

2. Chuyên ngành, hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo:  

Đăng ký dự tuyển đợt 2 theo Thông báo số 39-TB/HVCTQG ngày 18/01/2021 

của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ 

năm 2021; Thông báo số 59-TB/HVCTQG ngày 27/01/2021 của Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh về Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021; Thông báo số 

5938-TB/HVBCTT-ĐT ngày 31/12/2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về 

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021 và Thông báo số 203-TB/HVCTKH II 

ngày 11/5/2021 của Học viện Chính trị khu vực II về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ 

năm 2021.   

3. Chỉ tiêu, chuyên ngành đào tạo:  

- Chuyên ngành đào tạo: Tập trung đào tạo cán bộ, công chức, viên chức 

trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ngành mũi nhọn (các ngành y tế; nông nghiệp; 

khoa học công nghệ …); các chuyên ngành khoa học công nghệ; luật; hành chính 

công; y tế; giáo dục; chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước (đào 

tạo tại tỉnh nếu đủ số lượng mở lớp)…. 

- Nơi đào tạo: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính 

trị khu vực II; Học viện Hành chính Quốc gia và tại các trường Đại học Quốc gia. 

- Số lượng: 30 chỉ tiêu (không tính đào tạo sau đại học dành cho cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Y tế và số lượng đào tạo kinh phí do cá nhân tự túc). 
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4. Thời gian, nơi nhận hồ sơ:  

4.1. Thời gian xét tuyển: theo thông báo của cơ sở đào tạo (gửi kèm). 

4.2. Nơi nhận hồ sơ: 

4.1.1 Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, gồm:  

 (1) 01 bộ hồ sơ theo quy định của cơ sở đào tạo; 

(2) 01 bộ hồ sơ theo quy định của tỉnh, gồm các giấy tờ sau:  

- Công văn cử cán bộ dự xét tuyển của cấp ủy hoặc cơ quan có thẩm quyền; 

- Đơn xin đi học (theo mẫu): có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ (có cam 

kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo…).  

- Sơ yếu lý lịch: theo mẫu 2C/TCTW-98, ghi đầy đủ các thông tin có ký tên 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, dán hình, đóng dấu giáp lai hình và các trang; 

- Giấy khám sức khỏe: có xác nhận của đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp 

(đóng mộc tròn), còn thời hạn theo quy định (không quá 12 tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ), có dán hình và đóng dấu giáp lai hình; 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (bằng đại học đối với 

đào tạo trình độ thạc sĩ; bằng thạc sĩ đối với đào tạo tiến sĩ);  

- Quyết định bổ nhiệm hoặc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hiệu lực; 

- Bản nhận xét đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên 03 năm gần nhất; 

Hồ sơ đã nộp không trả lại. 

4.2.2. Hồ sơ gửi về cơ sở đào tạo: Thực hiện theo thông báo tuyển sinh của 

của cơ sở đào tạo. 

5. Kinh phí đào tạo: 

5.1. Đối với các trường hợp đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định 

của tỉnh và quy định của cơ sở đào tạo được hỗ trợ kinh phí theo quy định của tỉnh; 

5.2. Đối với các trường hợp không đúng đối tượng theo quy định của Tỉnh (cán 

bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: quy  

hoạch phó trưởng phòng, trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và 

tương đương; quy  hoạch phó trưởng phòng, trưởng phòng cấp huyện và tương 

đương)  được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian đi học, kinh phí đào tạo do cá 

nhân tự túc.  

Đề nghị các sở, ban, ngành và tương đương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị ngành dọc; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc tỉnh gửi danh sách và hồ sơ cán bộ đăng ký dự tuyển về Ban Tổ chức 
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Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 08/6/2021 để tổng hợp trước khi 

trình Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết 

định. 

 (Gửi kèm mẫu danh sách trích ngang và Thông báo số 39-TB/HVCTQG ngày 

18/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tuyển sinh đào tạo trình 

độ tiến sỹ năm 2021; Thông báo số 59-TB/HVCTQG ngày 27/01/2021 của Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021; 

Thông báo số 5938-TB/HVBCTT-ĐT ngày 31/12/2020 của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền về Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021 và Thông báo số 203-

TB/HVCTKH II ngày 11/5/2021 của Học viện Chính trị khu vực II về tuyển sinh đào 

tạo trình độ thạc sỹ năm 2021).  

Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điện thoại 

02713.881.648 hoặc đồng chí Đỗ Thị Thúy 0917.323.339.  

Nơi nhận:         
- Các huyện, thị, thành ủy,  

Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,        

- Các sở, ban, ngành và tương đương,  

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, 

- DNNN, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh,  

- Lãnh đạo Ban; P.TCCB,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

                        

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Trà 
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Tên cơ quan đơn vị …………………………………. ………………………………….. 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia dự tuyển đào tạo trình độ sau đại học năm 2021 

 
S

T

T 

Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Nơi sinh Ngày vào 

đảng 

 

Trình độ chuyên môn  

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Dự kiến quy 

hoạch 

Chuyên 

ngành 

đăng ký 

đào tạo 

 

Cơ sở 

đào tạo 

 

Ghi 

chú Nam Nữ Chuyên ngành 

đào tạo 

Hệ đào tạo: 

Chính quy, 

tại chức) 

Xếp loại 

1.  

Trần Văn A 
01/12/

1980 

 Kinh  

Bình 

Phước 
10/10/2010 Cử nhân Luật Chính quy 

Khá 

 

Trưởng 

phòng… 
Phó giám đốc 

Sở Nội vụ 

Thạc sỹ 

luật 

Học viện 

Chính trị 

Quốc gia 

Hồ Chí 

Minh 

 

2.                

…               
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