HQC VIN CHTNH TRJ QUOC GIA
HOCHIMINH
HQC VIN CHINH TRI KHU VIJ'C I

BANG CQNG SAN VI1T NAM
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Ha N5i, ngày tháng If nám 2021

V/v t chic thi tt nghip
lap CCLLCT h không tap trung

KInh g&i. - Ban T chüc Tinhüy Diên Biên,
- Trithng ChInh trj tinh Din Biên.
Can cü Quyt djnh s 6125-QD/HVCTQG ngày 18 tháng 10 nàm 2018 cüa
Giám dc H9c vin ChInh trj qu& gia H CM Minh v ban hành Quy ch dào tao
Cao c.p 1 1un chmnh tn;
Cn cü k hoach hçc tp cüa lop Cao cp l 1un chInh trj h không tp trung
tinh Din Biên, khóa h9c 20 19-2021;
Can cü Thông báo s 777-TB/HVCTKV I ngày 05 tháng 11 nam 2020 cüa
H9C vin ChInh tr khu virc Iv mon thi t& nghip các lop Cao cp 1 1un chInh
trj h không t.p trung khóajiçc 20 19-2021 dcit 2,
Giám dc H9c vin ChInh trj khu virc I trân tr9ng kinh d nghj Qu ca quan
ph& hçip d t chüc thi t& nghip chuang trInh Cao cp 1 1un chInh trj nhix sau:
1. V thành phn tham gia Hi dlng thi tot nghip
- D nghj Ban T chüc Tinh üy Din Biên cü 01 dng chI tham gia Hôi dng
thi t& nghip.
- D nghj Tnthng ChInh trj tinh Din Biên cir 01 dng chI tham gia Hôi dng
thi t& nghip.
2. V chun bi co' s& vat cht
- B trI 03 phOng thi và 01 phOng h9p Hi dng thi t& nghip phitc vçi cho
h9c viên thi tt nghip tai Trutmg ChInh trj tinh Din Biên.
3. V ni dung on tp và hInh thirc thi tt nghip
- Mon thi t& nghip gm:
+ Mon th& nMt: Trit h9c Mac - Lenin
+ MOn thu hai. Van hóa phát trin
+ MOn th& ha: Quãn 1 kinh t
- H9c viên on tp toàn b ni dung cüa 03 mOn thi thuc chucmg trmnh Cao
cp l luãn chInh tn.
- Thai gian lam bài thi mi mon là 180 phüt (không k thai gian phát d).
- Hrnh thüc thi: TM tir lun (không sü ding tâi lieu).
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4. Thbi gian thi tIt nghip
- Dja dim: Tai Tn.r&ng ChInh trj tinh Din Biên.
- Thii gian thi: Ngày 03 và 04 tháng 6 nám 2021.
- Dung 7h15 phitt ngày 03 tháng 6 näm 2021 hçc viên có mt tai phông thi d
nghe ph bin quy ch thi t& nghip.
Thông tin lien h: Ban Quãn l dào t?o, Hc vin Chmnh trj khu virc I, s 15,
duing Khu.t Duy Tiên, qun Thanh Xuân, thành ph Ha Ni (dng chI Nguyln
TiEn Dung - Phó Tru'&ng ban Quán 1• dào tqo, din thogi. 0916308532), Email:
kehoachdaotao@hcmal.vn
D dam bào mic tiêu, nhm nâng cao chit luqng dào tao Cao cp l lun
chInh trj, Giám dc H9c vin kInh mong Qu c quan phi hçp thirc hin.
Trân trçng cam on!
Noinhân:
- Nhu trên,
- Ban Giám dc Hçc vin (b/c),
- Lap CCLLCT tinh Din Biên (2019 - 2021),
- Egov,Cng HUT,
- Luu: VT, Ban QLDT.

Nguyn Vinh Thanh
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