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KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, ĐỐI
TƯỢNG 3 NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Trường
Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sáng ngày 01/8/2017, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với
Học viện Chính trị Khu vực II và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ khai giảng lớpBồi dưỡng cập
nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, đối tượng 3 năm 2017 (Từ 01/8/2017 đến
04/8/2017)
.

Dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị Khu vực II có TS. Phan Công Khanh- Phó Giám
đốc, ThS. Đặng Trường Khắc Tâm
Phó Trưởng Ban Quản lý Đào tạo; về phía lãnh đạo tỉnh có đ/c Nguyễn Thị Yến
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Lợi Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; về phía Trường Chính trị có đ/c Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng,
các giảng viên Phòng Đào tạo; các đồng chí phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh; cùng toàn thể các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ban,
ngành, huyện, thành phố tham gia lớp học.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, đ/c Nguyễn Thị Yến giao nhiệm vụ cho các học viên
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ
những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc,… để từ
đó có thể vận dụng sáng tạo những kiến thức mới bổ sung từ lớp học này vào công tác lãnh
đạo, quản lý của mình đạt hiệu quả tốt nhất./.
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(Đ/c Nguyễn Thị Yến phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL
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