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Việc tuyển sinh khóa bồi dưỡng lãnh đạo
quản lý cắp sở, huyện và tương đưcmg năm 2019
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Kỉnh gửi: - Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

chính trị-xS hội cấp tInh’
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối.

Thực hiện Công văn số 74/PVH ngày 29/3/2019 của Phân viện Học
viện Hành chính quốc gia tại thành phố Huế “về việc tuyến sinh khóa bồi

y/Hk

dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương năm 2019”, Ban Tổ
chức Tỉnh ủy sao gửi Công văn trên gửi đến các địa phương, đơn vị để đăng
ký cán bộ tham gia khóa học (theo mẫu đính kèm). Danh sách lớp từ nguồn
ngân sách của Học viện Hành chính Quốc gia gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy
trước ngày 20/4/2019; lớp từ nguồn ngân sách của địa phương hoặc người đi
học tự chi trả gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 15/6/2019 để tổng họp,
trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định./,
Nơi nhân:
- Như trên,
- Đ/c Trưởng ban (báo cáo),
- Phòng TC-CB,
- Lưu Văn thư.

K/T TRƯỞNG BAN

ĨỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

I-V- ''

HÂN VIỆN HỌC VỆN HÀNH CHÍNH
rQUỒC GIA TAI THÀNH PHÓ IIUÉ
Số: 13 /PVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
2ỹ tháng 3 nài
năm 2013
Thừa Thiên Huế, ngày 2Q

V/v tuyển sinh khóa Bồi dưỡng lãnh đạo,
___________ quàn lý cấp sở, huyện và tương đương
Tố CHỨCTÍNHúv QUẢNGTRỊ
năm 2019
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ì Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính
phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CTTTg ngày 18/9/2018 về việc đẩy mạnh bồi dưỡng tạrớc khi bổ nhiệm chức vụ lãnh
đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg
ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Công văn số
111/HCQG-QLBD và các Công văn số 269, 270/HCQG-ĐTBD ngày 06/3/2019
của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa Bôi dưỡng lãnh

f7w z^ạo’ ciu^n ty c^p S(h c^p huyện và tương đương năm 2019;
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Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế thông báo
* ' ‘
tuyển sinh các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương
đưongnăm 2019 tại Huế, cụ thể như sau:
í.'Đ ối vói các lóp từ nguồn ngân sách của Học viện Hành chính Quốc
1. Đối tưọng tuyến sinh
1.1. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
- Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương;
- Nguồn quy hoạch các chức danh trên.
1.2. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện và tương đương;
- Nguồn quy hoạch các chức danh trên;
2. Thòi gian, kinh phí và số lượng
2.1. Thời gian tô chức:
Lóp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sỏ’ và tương đương:
+ Lóp thứ nhất: Dự kiến từ ngày 03/5-21/6/2019; Học ngoài giờ hành
chính, tập trung vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.
+ Lớp thứ hai: Dự kiến từ ngày 12/6-12/7/2019; Học trong giờ hành chính;
- Lóp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tưong đưong:
Dự kiến từ ngày 21/6-21/7/2019; Học ngoài giờ hành chính, tập trung vào
thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.
2.2. Thời hạn đăng kỷ: Trước ngày 22/4/2019.
-

2.3. Kinh phí:
- Học viện hỗ trọ' học phí và tài liêu hoc tâp;
- Tiên đi lại, ăn nghỉ trong thời gian diễn ra khóa học do học viên tự chi trả;
2.4. Sổ lượng đăng kỷ: Đe đảm bảo chất lượng của các lớp học, các địa
phương đăng ký cụ thể:
- Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lỷ cấp sở và tương đương: 10 học viên/2
lớp/tỉnh.
- Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương: 05-07 học
viên/tỉnh.
II. Đối vói các lóp từ nguồn ngân sách của địa phương hoặc ngưòi đi
học tự chi trả
1. Đối tượng tuyển sinh
1.1. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương dương
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;
- Nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh trên.
1.2. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch ú y ban nhân dân cấp huyện và tương đương;
- Nguồn quy hoạch các chức danh trên;
2. Thòi gian, kinh phí và số lượng
2.1. Thời gian to chức:
- Lóp bồi dưõng lãnh đạo, quản lý cấp sỏ' và tưong đưo'ng: Dự kiến từ
ngày 06/8-06/9/2019; Học trong giờ hành chính
- Lóp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đưong: Dự kiến
từ ngày 10/9-10/10/2019; Học trong giờ hành chính.
2.2. Thời hạn đăng kỷ: Trước ngày 22/7/2019.
2.3. Kỉnh phỉ:
Lóp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sỏ' và tương đưong:
+ Học phí: 8.700.000đ/học viên/ khóa học (đã bao gồm tài liệu);
+ Kinh phí nghiên cứu thực tế (02 ngày, 01 đêm): 1,250.000đ/học viên;
- Lóp bồi dưõng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tưong đưong:
+ Học phí: 9.000.000đ/học viên/ khóa học (đã bao gồm tài liệu);
+ Kinh phí nghiên cứu thực tế (03 ngày, 02 đêm): 1.800.000đ/học viên;
III. Địa điểm học: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố
Huế;
IV. Điều kiện và thủ tục nhập học
Học viên đến nhập học mang theo Quyết định cử đi học của Thủ trưởng
đơn vị có thẩm quyền; 03 ảnh 3x4 mới. chụp.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị lập danh sách đăng ký cử cán bộ theo
đúng đối tượng quy định tham dự khóa học gửi về Phân viện trước thời gian trên
(mâu danh sách đính kèm).
-

V. Thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, bồi
dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, số 201
đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Số điện thoại: 0234.3895553, 0777.474.821 (ThS. Nguyễn Thị Thủy),
0935.993.286 (CN. Vưong Thị Kim Khuê). Fax: 0234.3895554. Email:
quanlydtbd@gmail.com.
Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế rất mong nhận
đươc sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị. ^
N oi nhận:
Như trên;
- Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Phân
viện (để báo cáo);
- Đăng website Phân viện.
- Lưu: VT, ĐTBD.
-

KT. GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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