
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUẢNG HÒA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NV 
V/v thông báo mở lớp bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên, chuyên viên 

chính và tương đương của trường 

Chính trị Hoàng Đình Giong 

  

Quảng Hòa, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

     Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Thông báo số 132-TB/TCT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Trường 

Chính trị Hoàng Đình Giong về việc mở lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch 

chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện 

thông báo cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về các lớp bồi dưỡng 

do Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức, cụ thể như sau: 

1. Chương trình bồi dưỡng: Theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành 

kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022; Quyết định 

số 421/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022. 

2. Thời gian bồi dưỡng: Khai giảng trong Quý IV năm 2022 

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 160 tiết (08 tiết/ngày) 

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 240 tiết (08 tiết/ngày) 

3. Hình thức học: Học trực tuyến (các ngày trong tuần) 

4. Đối tượng bồi dưỡng: 

4.1. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

Công chức ngạch chuyên viên và tương đương; công chức ngạch cán sự và 

tương đương; Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C; người thực hiện 

chế độ tập sự viên chức hạng III, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, 

hạng IV làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ 

chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh 

nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập 

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Các đối tượng khác theo quy 

định của pháp luật. 

4.2. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 
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- Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tống 

hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm 

khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn 

vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. 

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh 

nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, 

quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm 

khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của 

đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên. 

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. 

5. Kinh phí: 2.200.000đ/học viên (chưa kể tiền tài liệu). 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn căn cứ 

theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 tiến hành lập danh sách cán bộ, 

công chức, viên chức đăng ký tham gia bồi dưỡng theo biểu mẫu kèm theo và 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 21/9/2022 để tổng hợp, 

báo cáo Lãnh đạo UBND huyện và đăng ký với Trường Chính trị Hoàng Đình 

Giong./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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