
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV 
 

V/v rà soát, đăng ký bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức 
 

 

 Bắc Yên, ngày       tháng 8 năm 2021 

        Kính gửi:  
    - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 

    trực thuộc UBND huyện; 
    - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1401/SNV-CCVC ngày 30/7/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sơn La về việc rà soát bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; Ủy ban 
nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi là các cơ quan, 
đơn vị) phối hợp thực hiện quy định về bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện rà soát các nội dung bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức và đội ngũ lãnh đạo, quản lý  

1.1. Đối tượng rà soát  

- Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức, hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức;  

- Công chức, viên chức có nhu cầu chuyển ngạch, nâng ngạch, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp.  

1.2. Nội dung rà soát công chức, viên chức còn thiếu các chứng chỉ theo 

quy định và có nhu cầu đăng ký tham gia bồi dưỡng các chương trình sau:  

- Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ bậc 2, bậc 3 theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc Việt Nam (có nhu cầu đăng ký thi cấp chứng chỉ);  

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên;  

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa 
học & công nghệ;  

- Các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia các 
chương trình bồi dưỡng khác.  

(Có biểu kèm theo) 

 2. Tổ chức bồi dưỡng sau rà soát  

- Căn cứ vào số lượng công chức, viên chức còn thiếu các chứng chỉ theo 

quy định và có nhu cầu đăng ký học, phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện 
tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện 

để tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tại địa phương.  
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- Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung và từ xa, online (trong thời 
điểm dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp sẽ ưu tiên hình thức bồi 

dưỡng từ xa, online)  

- Kinh phí: Do học viên đóng góp theo hình thức xã hội hóa.  

- Thông tin cụ thể về các chương trình bồi dưỡng: Sẽ được thông báo cụ 

thể sau khi có số lượng rà soát và số lượng đăng ký học.  

Kết quả rà soát gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) tổng hợp trước 
11h trước ngày 06/8/2021, bản mềm gửi theo địa chỉ noivubacyen@gmail.com   

(sau thời gian trên các đơn vị không có báo cáo kết quả rà soát coi như không 

có nhu cầu bồi dưỡng năm 2021). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, PNV (5b).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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