
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-NV 

 

    Đình Lập, ngày       tháng     năm 2020 
V/v đăng ký cử cán bộ, công chức đi 

bồi dưỡng lañh đaọ quản lý cấp huyện 

do Học viện HCQG tổ chức năm 2020 

 

                         
 

    Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy. 
   

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV 

ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị 

điṇh số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo , bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Công văn số 314/SNV-CCVC 

ngày 20/3/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký cử cán bộ , công 

chức đi bồi dưỡng lañh đaọ quản lý cấp huyện do Học viện Hành chính quốc gia 

tổ chức năm 2020; 

Để có cơ sở đăng ký cử cán bộ , công chức đi bồi dưỡng lañh đaọ quản lý 

cấp huyện do Học viện HCQG tổ chức năm 2020 với UBND tỉnh. UBND huyện 

yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị 

sự nghiệp và Văn phòng Huyện ủy có đối tượng quy hoạch chức danh Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND huyện, rà soát, lập danh sách lãnh đạo huyện và công chức 

được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp huyện tham gia bồi dưỡng, cụ thể như 

sau: 

1. Nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm, kinh phí bồi dưỡng 

Thực hiện theo công văn số 314/SNV-CCVC ngày 20/3/2020 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng lañh đaọ 

quản lý cấp huyện do Học viện Hành chính quốc gia tổ chức năm 2020. 

2. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 

huyện, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp rà soát, 

lập danh sách đề nghị cử công chức tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 

huyện do Học viện HCQG tổ chức năm 2020. Văn bản và danh sách đăng ký gửi 

về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ trước ngày 08/4/2020 theo đường văn 

bản và địa chỉ hộp thư điện tử: noivudl@gmail.com 

(cụ thể có biểu mẫu và Công văn số 384/SNV-CCVC kèm theo văn bản này) 

mailto:noivudl@gmail.com
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UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi 

với Phòng Nội vụ để cùng thống nhất thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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