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KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu, sáng ngày 11/5/2018, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Sở Nội vụ tỉnh và Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức
Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 dành cho cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn tỉnh.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Hà Quang Thanh - Phụ
trách điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh cùng các giảng
viên; về phía Tỉnh nhà có đ/c Trần Đình Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành
liên quan; về phía Trường Chính trị tỉnh có ThS. Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng; cùng toàn thể 52
học viên của lớp.

Lớp dự kiến học trong 1,5 tháng; mỗi tuần học 03 ngày (thứ 5, thứ 6, thứ 7). Lớp học nhằm
chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công
tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương./.

(Đồng chí Trần Đình Khoa phát biểu tại Lễ khai giảng)

Dương Thị Hoàn
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