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Quảng Trị, ngày x é tháng/f-năm 2018

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

V/v đăng ký tham gia lóp QLNN
ngạch chuyên viên (Lóp 2)
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- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC năm 2018 được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 21/5/2018, Sở Nội vụ tổ chức 01 lóp
bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên;
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách ccvc thuộc thẩm
quyền quản lý tham gia lóp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên với các nội dung sau:
1. Đối tượng
- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa được bồi dưỡng kiến
thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch quy định.
- Công chức ngạch cán sự và tương đương, đảm bảo điều kiện thi nâng ngạch
lên chuyên viên.
- Viên chức đang hưởng lương tương đương ngạch chuyên viên, làm việc ở bộ
phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, văn phòng, ké hoạch, tài chính và các bộ
phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp
trong đơn vị sự nghiệp công lập.
2. s ố lượng'. 100 học viên/lớp
3. Thời gian: Dự kiến khai giảng ngày 20/8/2018
4. Kinh phí: Ngân sách tỉnh cấp kinh phí tổ chức lóp bồi dưỡng.
* Lim ỷ: Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính
học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công hoặc bằng tốt
nghiệp cao câp lý luận chính trị - hành chính thì không đăng ký lóp bồi dưỡng này.
Đê tô chức lớp bôi dưỡng ngạch chuyên viên chính đảm bảo đúng quy định, Sở
Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách ccvc tham gia lóp bồi dưỡng
đảm bảo đúng đôi tượng (kể cả
đã đăng ký theo công văn số 111/SNV-CCVC
ngày 02/3/2018 của Sở Nội vụ nhưng chưa học) và gửi về Sở Nội vu trước ngày
10/8/2018 {theo mâu gửi kèm) băng văn bản và qua thư điện tử theo địa chỉ:
nguventhỉnguvet(cp,quangtri. 2 0 V . v n .
Sở Nội vụ sẽ tiến hành thẩm định danh sách theo thứ tự ưu tiên và gửi thông báo
triệu tập học viên đủ điều kiện tham gia lóp bồi dưỡng đến các cơ quan, đơn

ccvc.

Noi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
-Lưu: VT, ccvc.
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ĐƠN VỊ:
DANH SÁCH CBCC,VC ĐẰNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Sở Nội vụ Quảng Trị
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