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  Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. 

 

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy 

và kết quả xét tương đương trình độ Sơ cấp LLCT năm 2020. Ngay từ đầu năm Ban 

Thường vụ Thành ủy đã giao các Ban Xây dựng Đảng, UBND thành phố và các cơ 

quan, đơn vị, đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc rà soát, đăng ký để tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng theo kế hoạch và theo quy định. Về phía Trung tâm Chính trị Thành phố (được 

giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cơ quan tham mưu tổ chức bồi dưỡng, đào tạo 

chính trị của Thành phố) đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc. Tuy nhiên, đến thời 

điểm hiện nay mới chỉ có một số đơn vị gửi danh sách dự học lớp Sơ cấp LLCT, số 

lượng chưa đáp ứng yêu cầu mở lớp.  

Thường trực Thành ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc rà soát trình 

độ chính trị, nhu cầu đào tạo Sơ cấp LLCT của đơn vị mình (số trong và ngoài quy 

hoạch, số chưa được cấp giấy xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp) lập danh sách 

gửi về Trung tâm chính trị Thành phố trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp, mở lớp. 

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy 

theo dõi việc thực hiện của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; phối hợp với Trung tâm 

Chính trị Thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo Sơ cấp LLCT, khai giảng trước 

05/12/2020.   
Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.                                   

  
Nơi nhận:  

- TT Thành ủy,   

- Như trên, 

- Các Ban xây dựng Đảng; UBKT thành 

ủy; VP Thành ủy, 

- UBND thành phố, 

- Trung tâm Chính trị Thành phố, 

- Lưu VT.  
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