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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ NỘI VỤ
Số: 1245 /SNV-QLNS
V/v khảo sát nhu cầu tham gia
lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh
vực QLNN về nông nghiệp
cho công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và
Môi trường xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Ngày 20/4/2020, Sở Nội vụ tiếp nhận Công văn số 116/TCBQL-ĐT ngày
15/4/2020 của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - về việc đề nghị phối hợp mở lớp bồi
dưỡng chuyên sâu lĩnh vực QLNN về nông nghiệp cho công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã (trên cơ sở thực hiện Quyết định số
247/QĐ-BNV ngày 07/4/2020 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức bồi
dưỡng chuyên sâu cho công chức xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg
ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ);
Theo đó, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I
dự kiến mở 01 lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực QLNN về nông nghiệp cho
công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã tại tỉnh
Ninh Thuận; cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia: công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và
Môi trường xã (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp).
2. Số lượng: 50 học viên/lớp.
3. Thời gian học: 03 ngày, dự kiến khai giảng trong tháng 6 – 8/2020.
4. Kinh phí: Chi phí phục vụ tổ chức lớp học do Trường Cán bộ Quản lý
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I chi trả; riêng chế độ hỗ trợ đối với công
chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng, thực hiện theo quy định hiện hành.
Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu các
chuyên đề của lớp bồi dưỡng (Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
Kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ công việc; Kỹ năng phát triển cộng đồng), đề xuất để
Sở Nội vụ có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, thống nhất chọn 01 trong
những nội dung (chuyên đề) cần tập trung và phối hợp tổ chức bồi dưỡng
chuyên sâu đối với công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực nông nghiệp nhằm đảm
bảo phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu chung của địa phương; đồng thời
rà soát nhu cầu, đăng ký danh sách công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng
nêu trên (theo Mẫu danh sách đính kèm Công văn này) - thông qua văn bản
gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06/5/2020 (đồng thời gửi qua địa chỉ email:
vanhoa_snv@ninhthuan.gov.vn) để đảm bảo cơ sở tổng hợp, phối hợp tham
mưu tổ chức mở lớp theo quy định.
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Ghi chú:
- Mẫu danh sách đăng ký nêu trên được đăng tải trên Trang Thông tin
điện tử Sở Nội vụ.
- Việc đăng ký đối tượng, số lượng cần đảm bảo không ảnh hưởng đến
công tác thực thi nhiệm vụ của địa phương.
- Đến thời hạn nêu trên, Sở Nội vụ chưa nhận được đăng ký, xin được
hiểu là quý địa phương không có nhu cầu đăng ký công chức cấp xã tham gia
lớp bồi dưỡng nêu trên.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Phòng Nội vụ huyện, thành phố;
- Trang Thông tin điện tử SNV;
- Lưu: VT, QLNS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Hải
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THÀNH PHỐ…..

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

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường xã (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp)
tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực QLNN về nông nghiệp
(Mẫu kèm theo Công văn số
/SNV-QLNS ngày
/4/2020 của Sở Nội vụ)

Ngày, tháng, năm sinh

Số
TT

Họ và tên

1

2

Nam

Nữ

Chức danh/chức vụ
hiện đang đảm
nhiệm

3

4

5

Đơn vị công tác
(UBND xã)

Trình độ
chuyên môn

Điện
thoại/Email

6

7

8

Đề xuất
nội dung
(chuyên đề)
cần bồi
dưỡng
9

Lưu ý: Tại cột (9), địa phương đề xuất nội dung cần tập trung bồi dưỡng đối với công chức cấp xã – theo 01 hoặc 02 trong những nội dung
(chuyên đề) sau: Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian; Kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ công việc; Kỹ năng phát triển cộng đồng./.
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ninh Thuận, ngày …… tháng ….. năm 2020
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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