
      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:         /SNV-CCHC 

V/v thông báo triệu tập học viên  lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành 

chính năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Quảng Bình, ngày    tháng 11 năm 2020 
 

  

 

 

                  Kính gửi:  

 - Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Quy t  ịnh số 1154 Q -UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao K  hoạch và kinh phí mở các lớp  ào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2020; Sở Nội vụ thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

Cải cách hành chính năm 2020 như sau: 

 1. Đối tượng: Cán bộ, Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Ở tỉnh: Mỗi Sở 2 người (01 Lãnh  ạo phòng và 01 chuyên viên phụ trách 

công tác Cải cách hành chính). Riêng Sở Nội vụ triệu tập: 15 người (Văn phòng 

Sở: 02; Phòng Cải cách hành chính: 04; Ban Tôn giáo: 03; Ban Thi  ua khen 

thưởng tỉnh 03; Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh: 03) 

- Ở cấp huyện: Mỗi  ơn vị cử 03 người ( ại diện Lãnh  ạo phòng Nội vụ; 

01 chuyên viên Văn phòng; 01 chuyên viên phụ trách công tác Cải cách hành 

chính thuộc phòng Nội vụ). 

- Ở cấp xã: Mỗi  ơn vị cử  01 công chức phụ trách công tác Công tác Cải 

cách hành chính 

(Danh    h  hi          h    i  h        nh   m  
 

 2. Thời gian và địa điểm học  

 - Thời gian: Học 02 ngày lớp: 
 

+ Lớp thứ nhất: Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 17/11/2020. 

+  Lớp thứ hai: Khai giảng vào lúc 08h00 ngày 19/11/2020. 

 -  ịa  iểm học: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, số 42  ường 

Tr n Quang Khải, thành phố  ồng Hới, tỉnh Quảng B nh. 

 3. Kinh phí 

- Kinh phí mở lớp thực hiện theo Quy t  ịnh số 1154 Q -UBND ngày 

15/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao K  hoạch và kinh phí mở các lớp  ào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. 



 - Các chi phí ăn, ở,  i lại của học viên do các cơ quan,  ơn vị có cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng thanh toán theo quy  ịnh của nhà 

nước. 

  ề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ, 

công chức tham gia lớp bồi dưỡng  úng thành ph n và thời gian quy  ịnh, lập 

danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng, gửi về Sở Nội vụ  ể mở 

lớp. 

 Danh sách cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng  ề nghị gửi về 

Sở Nội vụ (theo m u  ính k m);  ồng thời gửi qua email: lannvqb@gmail.com 

trước ngày 12/11/2020. 

 Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Quảng 

B nh, số  2,  ường Ngô Quyền, thành phố  ồng Hới, tỉnh Quảng B nh;  iện 

thoại liên hệ: 0232.3844480. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám  ốc Sở (b c); 

- Văn phòng Sở (phối hợp thực hiện); 

- Website SNV 

- Lưu VT, CCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phan Ngọc Lâm 
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