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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 1145 /SNV-QLNS
V/v phối hợp điều tra, khảo sát
thực trạng các quy định, chính
sách về đào tạo, bồi dưỡng.

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Tiếp nhận Công văn số 1760/BNV-VKH ngày 06/4/2020 của Bộ Nội vụ về
việc điều tra thực trạng các quy định, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng;
Để đảm bảo cơ sở khoa học, thực tiễn và thông tin chính xác phục vụ công
tác nghiên cứu, đề xuất các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức phù hợp với Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp đánh giá thực trạng,
tình hình thực hiện các quy định, chính sách hiện hành và đề xuất các nội dung có
liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - thông qua Phiếu
điều tra, khảo sát (hiện được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ Mục đào tạo, bồi dưỡng).
Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện thông qua văn bản kèm theo Phiếu điều tra, khảo sát nêu trên, gửi về Sở Nội vụ
trước ngày 24/4/2020 để kịp thời tổng hợp, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, QLNS.
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