THÔNG CÁO BÁO CHÍ
LỄ KHAI GIẢNG KHỐI LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN
CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019
9 giờ 00, thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2019, tại Khu Hành chính, Học viện
Cán bộ số 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Ho ̣c viê ̣n Cán
bô ̣ Thành phố long tro ̣ng tổ chức Lễ khai giảng khối lớp Trung cấp Lý luận Chính
trị - Hành chính năm 2019.
Đến dự lễ khai giảng có Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Vụ các Trường
chính trị - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành
ủy, lañ h đa ̣o Sở Nội vụ, đại diện các cơ quan: Sở Y tế; Thành đoàn; Trường Quân
sự Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Ban Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 24 quận - huyện, Thường trực Huyện ủy Hóc Môn,
Ban Tổ chức Huyện ủy Hóc Môn, Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn, Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Hóc Môn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương
tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban cán sự các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành
chính, cùng giảng viên, cán bộ, viên chức đang công tác ta ̣i Ho ̣c viên.
̣ Ngoài ra còn
có sự hiện diện của đại diện các cơ quan, đơn vị đối tác, khách mời của Học viện.
Ho ̣c viêṇ Cán bô ̣ Thành phố được hình thành trên cơ sở nâng cấp Trường Cán
bộ Thành phố theo quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 15/10/2014 của Thủ tướng
Chính phủ. Tiền thân của Học viện Cán bộ Thành phố ngày nay là Trường Đảng
Khu ủy do Thường vụ Khu ủy Sài Gòn - Gia Đinh
̣ thành lâ ̣p vào tháng 6/1965. Với
nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức
cho Thành phố, trải qua trên 50 năm phát triển, đến nay Học viện Cán bộ TP.HCM
đã trở thành một nơi đào tạo có uy tín về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công
chức và viên chức trong hệ thống chính trị của Thành phố. Trong năm 2018, Học
viện đã triển khai đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho 255 lớp gồm
16.077 học viên (trong đó có 76 lớp đào tạo 4.560 học viên khai giảng năm 2018 và
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179 lớp đào tạo 11.517 học viên năm 2017 chuyển sang). Ngoài ra, Học viện còn
triển khai các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng 3, đối tượng 4, kỹ
năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của Thành
phố; các lớp liên kết đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân chính trị, Cao học
Quản lý công, Cao học Tư tưởng Văn hóa, Cao học Báo chí.
Theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định
số 04/QĐ-HVCB ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Học viện Cán bộ về phê
duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019), Học viện Cán bộ Thành phố triển
khai Khai giảng khối lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính bao gồm 71 lớp,
với tổng số học viên dự kiến tham gia học tập là 5029 học viên (trong đó do Sở Nội
vụ cử đi học tập là 41 lớp gồm 2929 học viên, các quận, huyện và đơn vị liên kết với
Học viện Cán bộ Thành phố là 30 lớp, gồm 2100 học viên).
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀ NH PHỐ HỒ CHÍ MINH
324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh
Tel: (08) 35160465 - Fax: (08) 38412495, DĐ: 0933885385 – Cô Hiền
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