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THÔNG BÁO 

Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng  

xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch  

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 

2021. 

Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thông báo chiêu sinh lớp bồi 

dưỡng kỹ năng xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch năm 2021, như sau: 

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm học 

- Đối tượng: Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan của Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh, 

huyện, thị xã, thành phố; công chức xã, phường, thị trấn. 

- Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày (dự kiến khai giảng trong tháng 5/2021). 

- Địa điểm bồi dưỡng: Khu I Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện 

Thành, Khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

2. Kinh phí bồi dưỡng:  

a) Học phí: 1.200.000 đồng/học viên (bao gồm tiền tài liệu). 

b) Nguồn kinh phí:  

- Đối với công chức: kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ theo quy định 

hiện hành. 

- Đối với viên chức: nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp hoặc do viên chức 

tự đảm bảo.  

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố xem xét đối tượng nêu trên, lập danh sách cử công chức, viên chức tham gia bồi 

dưỡng (theo mẫu đính kèm) và gửi đến Sở Nội vụ chậm nhất ngày 16/4/2021, để Sở 

Nội vụ tổng hợp và chủ trì, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng tổ chức thực hiện.  

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh (03 hệ); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Đại học Trà Vinh; 

- Cơ quan TC-NV huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc SNV; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Bình 
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