UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NỘI VỤ

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

Số: 1748 /SNV-CCVC

Nghệ An, ngày 18 tháng 08 năm 2021

V/v cử cán bộ, công chức tham gia
lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán
bộ, công chức, viên chức. Trong đó yêu cầu:
Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi
dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại.
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An năm 2021, Quyết
định số 1050/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu và
cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm
2021, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức chiêu sinh
lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021.
Để có kế hoạch cụ thể chuẩn bị tổ chức mở lớp, Sở Nội vụ đề nghị các sở,
ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị cử công chức tham gia:
1. Đối tượng: Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo
cấp phòng và tương đương của các sở, ban, ngành thuộc Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân
tỉnh; các phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
2. Số lượng: Mỗi cơ quan, đơn vị cử từ 02 đến 03 người.
3. Thời gian mở lớp: Dự kiến khai giảng trong tháng 9/2021, chương trình
và lịch học cụ thể Trường Chính trị tỉnh sẽ có thông báo sau.
4. Hình thức học: Trường Chính trị tỉnh sẽ bố trí hình thức học phù hợp
với tình hình dịch bệnh Covid 19.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cử cán bộ, công
chức tham gia khóa bồi dưỡng, văn bản cử học viên và danh sách trích ngang (gồm
các tiêu thức: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh đảm nhận (quy hoạch), đơn
vị công tác, số điện thoại) gửi về Trường Chính trị tỉnh trước ngày 30/8/2021 để
tổng hợp, lập hồ sơ tổ chức mở lớp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Trường Chính trị tỉnh;
- Lưu: VT, CCVC.
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