
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 

Số:           /SNV-CCHC 
 

V/v  Báo cáo kết quả đào tạo bồi 

dưỡng giai đoạn 2016-2020; xây 

dựng KH  đào tạo, bồi dưỡng giai 

đoạn 2021 -2025 và năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Quảng Bình, ngày 27 tháng 10  năm 2020 

 
 

 Kính gửi: 

- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị - Xã hội, các Hội cấp tỉnh; 

        - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Chính trị tỉnh. 
 
 

 
 

Thực hiện Công văn số 4209/BNV-ĐT ngày 15/8/2020 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, 

để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

CBCCVC giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, Sở Nội 

vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương một số nội dung như sau: 

1. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2016-2020.  

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 

của cơ quan, đơn vị mình (theo đề cương và các biểu mẫu đính kèm). 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện các nội dung nêu trên, gửi bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 16/11/2020 

đồng thời gửi qua địa chỉ Email: lannvqb@gmail.com để kịp thời tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./. 

(Đề cương và các biểu mẫu đính kèm được đăng tải tại Website của Sở Nội 

vụ: mục đào tạo, bồi dưỡng; mọi thông tin liên hệ đồng chí Lê Thị Ngọc Lan,  điện 

thoại: 02323.844.480). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu VT, CCHC. 

 

            KT.GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 
                                   
 

 
 

             Phan Ngọc Lâm 
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