
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV 

V/v đăng ký tham gia lớp Bồi 

dưỡng kiến thức Quản lý nhà 

nước đối với cán bộ, công chức 

cấp xã năm 2021 

 

Đình Lập, ngày        tháng 3 năm 2021 

   

 

    Kính gửi:  

 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 32-CV/TCT ngày 16/3/2021 của Trường Chính trị 

Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức 

Quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2021;  

Đề có cơ sở tổng  hợp danh sách cán bộ, công chức cấp xã đăng ký tham 

gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước năm 2021, UBND huyện đề 

nghị lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Căn cứ các nội dung tại Công văn số 32-CV/TCT ngày 16/3/2021, lập 

danh sách cán bộ, công chức cấp xã có nhu cầu tham gia bồi dưỡng gửi về 

Phòng Nội vụ để tổng hợp (Có Công văn số 32-CV/TCT và mẫu danh sách kèm 

theo văn bản này).  

2. Thời gian gửi danh sách đăng ký tham gia bồi dưỡng về phòng Nội vụ 

trước ngày 31/3/2021 để tổng hợp. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông tin về phòng Nội vụ 

theo số điện thoại 02053.507.507 để thống nhất thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCTUBND huyện (b/c); 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Vi Văn Đông 
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