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BẾ GIẢNG LỚP BD CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018

Chiều 6-7-2018, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ
chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018 tại Trường Chính trị
tỉnh. Đến dự buổi bế giảng có: PGS,TS Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Học viện Chính
trị Khu vực II; đ /c Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh; đ/c Trương Thanh Phong - Giám đốc sở Nội vụ; các đ/c trong Ban Chỉ
đạo, Ban Quản lý lớp học, phóng viên báo đài cùng 76 học viên của lớp.

Đ/c Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
trao GCN Tốt nghiệp của Học viện Chính trị khu vực II cho các học viên hoàn thành khóa
học.

Sau hơn 1 tháng tham gia lớp học, các học viên đã được bồi dưỡng và nghiên cứu 21 chuyên
đề về: Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của người cán bộ
lãnh đạo, quản lý; Nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng tập hợp quần chúng, kỹ năng sử dụng quyền
lực… Ngoài ra, các học viên đã đi thực tế và viết tiểu luận. 76 học viên đã được Học viện Chính
trị khu vực II cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đ/c Nguyễn Thị Yến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học
tập của các học viên. Đ/c Nguyễn Thị Yến yêu cầu, sau khi được bồi dưỡng, các học viên cần
nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực công tác của mình, đồng thời là
những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính
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trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy, quan tâm của Đảng bộ và
nhân dân trong tỉnh./.

Nguyễn Thị Hiền

PTP. NCKH-TT-TL
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