
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
               

 

Số:  630  /UBND-NV 
V/v rà soát nhu cầu và đăng ký số 

lượng tham gia lớp bồi dưỡng 

QLNN ngạch Chuyên viên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày  29   tháng   5  năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các phòng, Thủ trưởng các ĐVSN huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã; 

- Hiệu trưởng các trường: MN, TH, TH&THCS, THCS. 

  

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức trên địa bàn huyện; UBND huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính 

trị huyện liên kết với trường Chính trị Trần Phú tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý nhà 

nước ngạch chuyên viên năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; Trưởng các phòng ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã; Hiệu 

trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn thông báo cho cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình biết để đăng ký bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên; cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng đăng ký: 

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, phòng ban, đơn vị; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Công chức xã; 

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và viên chức thuộc diện quy hoạch vào các 

chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại các trường học; 

 2. Thời gian khai giảng: Trong quý III năm 2019 

 3. Địa điểm học: tại Trung tâm BDCT huyện Kỳ Anh; 

 4. Hình thức học: Học vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần 

5. Kinh phí học: do học viên tự đảm bảo và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn 

vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng (nếu có). 
Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo thông báo cho các trường trên địa bàn và 

tổng hợp danh sách của ngành Giáo dục & Đào tạo. 

Danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) gửi về UBND huyện (qua phòng Nội 

vụ), bản mềm gửi về địa chỉ mail: hoanggiang.ka@hatinh.gov.vn trước ngày 

15/6/2019 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch mở lớp. 

 Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai, 

thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực HU - HĐND huyện; (để b/c) 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Đảng ủy các xã; 

- Phòng Giáo dục & ĐT; 

- Lưu: VT + NV./. 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Xuân Thủy 

mailto:hoanggiang.ka@hatinh.gov.vn


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày    tháng    năm 2019 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia chƣơng trình bồi dƣỡng ngạch chuyên viên 
 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 

1       

2 
      

... 
      

 

 

NGƢỜI LẬP DANH SÁCH THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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