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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng  
và xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với các phòng, tổ 

chức thuộc sở và công chức, viên chức. 

 

Kính gửi: Các phòng, tổ chức trực thuộc sở 

Triển khai kế hoạch công tác năm 2013 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
của các phòng, tổ chức trực thuộc sở và đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao 
kỹ năng, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ; Văn phòng Sở đề 
nghị các phòng, tổ chức trực thuộc sở đăng ký một số nội dung sau: 

1. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các phòng, tổ chức đăng 
ký nhu cầu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2013; (theo mẫu số 1 đính kèm) 

2. Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng  

Các phòng, tổ chức đăng ký danh sách công chức, viên chức đào tạo sau 
đại học và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trên cơ sở vị trí việc làm và trình độ 
chuyên môn đối với từng vị trí việc làm; (theo mẫu số 2 đính kèm) 

3. Xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị 

Công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xác nhận 
chương trình Trung cấp lý luận chính trị (theo văn bản đính kèm Thông báo 
này) đề nghị hoàn tất các hồ sơ gửi văn phòng sở tổng hợp để đề nghị cấp có 
thẩm quyền xác nhận. 

Đính kèm Thông báo này các văn bản liên quan. 

Chi tiết các văn bản, mẫu biểu tham khảo tại địa chỉ Website Sở Nội vụ: 
http://www.langson.gov.vn/nv. 

Thời gian gửi về văn phòng sở tổng hợp: Trước ngày 24/11/2012./. 

 
Nơi nhận: 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

- LĐ sở (báo cáo); 
- Các phòng, tổ chức thuộc sở; 
- Website. 
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