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KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 69

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 21/6/2017, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với
Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp Đào tạo Trung cấp
Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 69 (2017 – 2018) cho cán bộ ngành công tác tuyên giáo
trên địa bàn tỉnh.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó
Trưởng Ban; về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Kế Toại – Trưởng Phòng Chính
sách cán bộ; về phía Trường Chính trị có ThS. 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 66 học viên của lớp.

Phát biểu khai giảng khóa học, đồng chí Ngô Thị Liên tóm tắt chương trình học và nhắc nhở
học viên cố gắng sắp xếp công việc tại cơ quan, gia đình để tham gia khóa học đạt kết quả tốt
nhất. Lớp học diễn ra trong 14 tháng, mỗi tháng 1 kỳ từ 08 đến 10 ngày.

Đại diện học viên của lớp, đồng chí Đào Duy Long hứa cùng tập thể lớp sẽ luôn chấp hành
nghiêm nội quy, quy chế của Nhà trường, tham gia học tập đầy đủ với tinh thần nghiêm túc,
đoàn kết, trách nhiệm để đạt kết quả tốt nhất./.
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(Thạc sĩ Ngô Thị Liên phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp học)

Dương Thị Hoàn

CV. Phòng NCKH-TT-TL
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