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THÔNG BÁO 

Về việc bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xa 
 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/09/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; 

Căn cứ văn bản số 1856/HCQG-NN-TH&TT-TV ngày 13/11/2019 của Học 

viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh chương trình bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên theo phương thức từ xa; 

Thực hiện công văn số 101/SNV-CCVC ngày 07/02/2020 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xa. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo chương trình bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên theo phương thức từ xa do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương; Công chức giữ ngạch cán 

sự và tương đương có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch cán sự, đủ điều kiện dự thi lên 

ngạch chuyên viên. 

- Viên chức giữ chức danh hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng 

hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa 

có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; Viên chức giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn 

phòng, kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ bồi dưỡng 

ngạch cán sự và đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III. 

2. Điều kiện, thủ tục nhập học và kinh phí 

Xem chi tiết tại văn bản số 1856/HCQG-NN-TH&TT-TV ngày 13/11/2019 

của Học viện Hành chính Quốc gia (đính kèm văn bản này trên hệ thống VNPT 

IOffice) hoặc xem trên Website: http://www1.napa.vn/enapa/ vào mục “thông 

báo” của Học viện Hành chính Quốc gia. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, phổ biến đến công chức, viên chức có nhu cầu 

biết và đăng ký trực tiếp với Học viện Hành chính Quốc theo thông báo trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Vi Văn Đông 
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