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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng
năm 2021

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
- UB MTTQVN và các hội, đoàn thể tỉnh
- Trường Chính trị, Báo Quảng Ngãi
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
- Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
----Theo Thông báo số 291/PVTN-ĐTBD ngày 08/10/2021 của Phân viện
Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên về việc tổ chức các khóa
bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng ngạch chuyên
viên cao cấp năm 2021 tại Phân viện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các
cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể như sau:
1. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.
- Đối tượng: Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương
đương; người được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.
- Thời gian, hình thức, địa điểm học.
+ Thời gian: Dự kiến khai giảng ngày 30/10/2021 (học vào thứ 7, chủ
nhật).
+ Hình thức học: Từ xa (online)
+ Địa điểm học: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây
Nguyên.
2. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.
- Đối tượng:
+ Công chức, viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch
chuyên viên chính hoặc tương đương và được bổ nhiệm ngạch chuyên viên
chính hoặc tương đương;
+ Người được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào chức danh lãnh đạo,
quản lý mà tiêu chuẩn bổ nhiệm yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
+ Đối tượng quy định tại điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 18 Nghị định số
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử

dụng và quản lý công chức được cấp có thẩm quyền cử đi học, đảm bảo phù
hợp, đúng quy định;
+ Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
- Thời gian, hình thức, địa điểm học.
+ Thời gian: Dự kiến khai giảng ngày 30/10/2021 (học vào thứ 7, chủ
nhật).
+ Hình thức học: Từ xa (online)
+ Địa điểm học: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây
Nguyên.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có
nhu cầu đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng theo đúng đối
tượng và không làm ảnh hưởng đến công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Văn bản cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, danh
sách trích ngang, hồ sơ1 và 02 ảnh 3x4, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước
ngày 23/10/2021; đồng thời gửi file mềm qua Địa chỉ email Lotus Notes:
BuiQuangAnh@TUQuangNgai để tổng hợp.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng CS&ĐTCB,
- Lưu VPTU.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Quang

- Đối với lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương: Nếu chức danh quy hoạch
thì kèm theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.
- Đối với lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: Bản công chứng chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương và Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính
hoặc tương đương; hoặc Quyết định quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý và văn bản quy định tiêu
chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu chứng
chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.
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