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đào tạo cơ bản nâng cao năng
lực xây dựng hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho
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Ninh Thuận, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công
văn số 1785/VPUB-VXNV ngày 27/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh - về việc thông báo tuyển sinh khóa đào tạo cơ bản nâng cao năng lực xây
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý (theo
Công văn số 106/KCNPM ngày 18/5/2020 của Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh);
Theo đó, nhằm hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển
khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia đến năm 2025” (theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ
tướng Chính phủ); Khu Công nghệ phần mềm tổ chức tuyển sinh khóa đào
tạo cơ bản nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo cho cán bộ quản lý, cụ thể như sau:
- Thời gian dự kiến: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/6/2020 (trong đó
có 01 buổi tham quan thực tế).
- Địa điểm: Hội trường Viện John Von Neumann, Khu Công nghệ
phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Khu phố 6, phường
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).
- Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng
trở lên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.
- Kinh phí: toàn bộ học phí do chương trình Đề án 844 tài trợ.
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xác lập danh
sách đăng ký cán bộ, công chức, viên chức theo đối tượng nêu trên trong các cơ
quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tham gia lớp bồi dưỡng (theo Mẫu danh
sách đính kèm Công văn này) - thông qua văn bản gửi về Sở Nội vụ trước
ngày 08/6/2020 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: hiennhan@ninhthuan.gov.vn)
để kịp thời tổng hợp, gửi Khu Công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia thành
phố Hồ Chí Minh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
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Ghi chú:
- Trên cơ sở danh sách đăng ký gửi Sở Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn
vị, địa phương căn cứ quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên
chức hiện hành để ban hành quyết định cử các cá nhân tham gia lớp bồi dưỡng.
Trường hợp, có đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký tham gia (theo danh sách nêu trên), Sở Nội
vụ sẽ báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
- Đến thời hạn nêu trên, Sở Nội vụ chưa nhận được danh sách đăng ký,
xin được hiểu là quý cơ quan không có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng nêu
trên.
- Công văn số 106/KCNPM ngày 18/5/2020 của Khu Công nghệ phần
mềm, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện được đăng trên Trang
Thông tin điện tử Sở Nội vụ.
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;
- Thanh tra Sở (để t/k nội bộ);
- Trang Thông tin điện tử SNV;
- Lưu: VT, QLNS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Hải

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Tham gia khóa đào tạo cơ bản nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý
(Mẫu kèm theo Công văn số
/SNV-QLNS ngày
/6/2020 của Sở Nội vụ)
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