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Số: 1760 /SNV-QLNS
V/v đăng ký nhu cầu tham gia
lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản
lý cấp Sở năm 2020

Kính gửi:

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 6 năm 2020

- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 16/6/2020, Sở Nội vụ ti p nh n C ng văn số 168/PVH ngày
04/6/2020 c a Phân viện H c viện Hành chính uốc gia tại thành phố Hu v việc chi u sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm
2020;
Theo đó, đối tượng tham gia và thời gian mở lớp bồi dưỡng nêu trên
cụ thể như sau:
1. Về đối tượng tham gia:
- C ng chức, vi n chức lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương.
- Người được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương
đương.
2. Thời gian khai giảng: dự ki n giữa tháng 7/2020 (h c t p trung ngoài
giờ hành chính vào thứ sáu, thứ bảy và ch nh t hàng tuần).
Để có có sở tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quy n xét, cử cán bộ, c ng
chức, vi n chức tham gia khóa bồi dưỡng n u tr n; nhằm c p nh t, nâng cao ki n
thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chuẩn hóa ti u chuẩn chức danh, vị trí c ng tác
theo quy định đối với cán bộ, c ng chức, vi n chức lãnh đạo cấp Sở và tương
đương;
Sở Nội vụ đ nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp rà soát nhu
cầu, k hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, c ng chức, vi n chức năm 2020 c a cơ
quan, đơn vị, địa phương, xác l p danh sách đăng ký đối tượng tham gia (theo
mẫu Danh sách đính kèm – nếu có nhu cầu) - thông qua văn bản gửi về Sở Nội
vụ trước ngày 27/6/2020 để tổng hợp, tham mưu theo quy định.

N u đ n thời hạn n u tr n, Sở Nội vụ chưa nh n được văn bản đăng ký, xin
được hiểu là quý cơ quan, đơn vị, địa phương kh ng có nhu cầu đăng ký tham
gia.
Ghi chú: ng ăn số
V ngày 0
2020 c a h n i n
c i n
ành chính uốc gia t i thành hố uế được đăng tải trên Trang Th ng tin
đi n tử Sở Nội ụ.
Trân tr ng./.
Nơi nhận:
- Như tr n;
- Ch tịch UBND tỉnh (để b c);
- Ban Tổ chức Tỉnh y;
- Phòng Nội vụ huyện, thành phố;
- Thanh tra Sở (để triển khai nội bộ);
- Trang Th ng tin điện tử SNV;
- Lưu: VT, QLNS.
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
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DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA
LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ NĂM 2020
(Mẫu kèm theo ng ăn số
SNV-QLNS ngày
tháng 6 năm 2020 c a Sở Nội ụ)
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Ngày, tháng,
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liên hệ
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…
Ninh Thuận, ngày…...tháng ….. năm 2020
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

