
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

Số:          /SNV-XDCQ 

V/v rà soát, đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Nam Định, ngày      tháng 6  năm 2021 

 

           Kính gửi: Các Sở, Ban, ngành;  

                           UBND các huyện, thành phố. 

    

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2569/SNV-

CCVC về việc thống kê cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đã có nội dung về 

báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 2021, các đơn vị đã có tổng hợp gửi Sở Nội vụ. Tuy nhiên, 6 tháng đầu 

năm 2021, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều biến động.  

Để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh sát với nhu cầu thực tế, Sở Nội vụ đề nghị các Thủ 

trưởng Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn triển khai nội dung sau: 

1. Đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2021:  

-  Đào tạo sau đại học (BM-01/ĐTBD) (gửi kèm bản sao bằng đại học của 

các cá nhân) 

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trên cơ sở 

rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa được bồi dưỡng 

theo quy định. (BM-02/ĐTBD) 

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên 

cơ sở rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa được bồi 

dưỡng theo quy định. (BM-03/ĐTBD) 

2. Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chuyên sâu đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 

gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/6/2021 để kịp thời triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDCQ (G01). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trần Thị Thúy Hiền 
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