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Vv bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ 

 

 

 

Kính gửi:   

 - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Đội quản lý trật tự đô thị; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông. 

 

 Căn cứ văn bản số 62/HVKHCN ngày 20/02/2020 của Học viện khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2020.  

 Thực hiện Công văn số 361/SNV-CCVC ngày 30/3/2020 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. 

 Để tạo điều kiện cho viên chức tham gia bồi dưỡng, hoàn thiện tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. UBND 

huyện thông báo đến các đơn vị về chương trình bồi dưỡng của Học viện khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để viên 

chức thuộc các đơn vị có nhu cầu đi bồi dưỡng trực tiếp đăng ký tham gia. 

 Nội dung chi tiết liên quan tới các khóa bồi dưỡng đề nghị cán bộ, công 

chức, viên chức nghiên cứu tại văn bản số 62/HVKHCN ngày 20/02/2020 của 

Học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (đính kèm trên hệ thống 

VNPT iOffice) hoặc liên hệ đến Học viện theo địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền, Q. 

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; Số điện thoại: (024) 3934 638; Website: 

http://www.visti.gov.vn/  

 Việc cử viên chức đi bồi dưỡng các đơn vị thực hiện theo Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn ban hành tại Quyết định số: 

63/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:  

- Trên cơ sở thông báo của cơ sở đào taọ, căn cứ vào kế hoac̣h, nhu cầu bồi 

dưỡng của đơn vi ̣ đa ̃đươc̣ công bố công khai và vi ̣ trí viêc̣ làm cu ̣thể, Thủ trưởng 

đơn vi ̣ đề nghi ̣ UBND huyện xem xét, quyết điṇh cử viên chức đi bồi dưỡng.  

- Đối với những trường hợp viên chức không trong quy hoạch , kế hoạch 

đào tạo , bồi dưỡng của đơn vị , nhưng cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng ngoài kế 

hoạch để hoàn thiện hoặc nâng cao trình độ theo hình thức học ngoài giờ làm 

việc, cá nhân tự túc kinh phí , nếu cơ sở đào taọ , bồi dưỡng yêu cầu phải có 
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quyết điṇh cử đi hoc̣ thì Thủ trưởng đơn vị xem xét , quyết định cử viên chức đi 

bồi dưỡng. 

 Đề nghị các đơn vị, quan tâm phổ biến đến viên chức có nhu cầu đăng ký 

tham gia các khóa bồi dưỡng theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
 

(iOffice) 


		2020-04-06T10:36:46+0700


		2020-04-06T10:36:46+0700


		2020-04-06T10:36:46+0700


		2020-04-06T10:36:46+0700


		2020-04-06T10:37:18+0700




