
UBND HUYỆN BẮC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 83/PNV  

 

 

Bắc Yên, ngày 12 tháng 03 năm 2021 
 

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên cao cấp năm 2021 

 
 

 
 
 
 

 

Kính gửi:  
                - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

               - UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 

08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 405/SNV-CCVC ngày 08/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 
Sơn La về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên cao cấp năm 2021; 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện trình cấp thẩm quyền ban hành 

quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên 
viên cao cấp năm 2021. 

Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau đây: 

1. Thông báo công khai Công văn số 163/HCQG-QLBD ngày 08/02/2021 của 

Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên 
viên cao cấp năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn 

vị.  

2. Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia 

các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Học viện Hành chính Quốc gia tổ 
chức. Gửi danh sách về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 20/3/2021. 

(có Công văn 163/HCQG-QLBD và biểu gửi kèm theo) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện, trong quá trình thực hiện có 

vướng mắc liên hệ phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG  

 
Nguyễn Xuân Hùng 



Đơn vị .................................... 

 

DANH SÁCH THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2021 

 

Stt Họ và tên Nam Nữ 

Ngày 

tháng năm 
sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Quyết định 
bổ nhiệm 

ngạch CVC 
hoặc tương 

đương 

Chứng chỉ 
BD ngạch 

CVC hoặc 
tương 

đương 

Chức danh 
quy hoạch 

Điện thoại 
liên hệ 

Ghi chú 

1            

2            

 

 Bắc Yên, ngày ... tháng ... năm 2021 
Thủ trưởng đơn vị 
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