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Hải Dương, ngày         tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở 

và tương đương năm 2021

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2021; Kế hoạch số 2360/KH-
UBND ngày 25/6/2021 về việc mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp 
huyện năm 2021; Công văn số 545/HCQG-QLBD ngày 07/5/2021 của Học viện 
Hành chính Quốc gia về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý 
cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2021 tại tỉnh Hải Dương; 

Sở Nội vụ thông báo triệu tập học viên tham gia Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, 
quản lý cấp sở và tương đương năm 2021 (có Danh sách kèm theo), cụ thể như 
sau:

1. Thời gian, địa điểm, hình thức học
- Thời gian khai giảng: Từ 8h00’, ngày 31/8/2021 (thứ Ba);
- Địa điểm: Dự tại nơi làm việc/cơ quan công tác (Các Học viên đăng nhập 

online vào hệ thống từ 7h30’).
- Hình thức học: Học online vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (theo lịch 

học của Học viện Hành chính Quốc gia). 
* Chậm nhất ngày 30/8/2021, các Học viên tham gia lớp bồi dưỡng liên lạc 

với Ths. Đào Thị Oanh, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành 
chính Quốc gia, điện thoại 0915.312.388, để được cung cấp mã tài khoản, mật 
khẩu truy cập vào Lớp học.

* Sau Lễ khai giảng, các Học viên dự học online ngay trong buổi sáng. 
2. Thủ tục nhập học

Ngày 30/8/2021: Học viên đến Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức) 
làm thủ tục nhập học, mang theo hồ sơ nhập học gồm:

- Phiếu học viên (theo mẫu đính kèm); 
- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền (Giám đốc Sở, Ban, 

ngành tỉnh ra Quyết định cử đi học đối với các đồng chí Trưởng phòng và tương 
đương được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc); 

- Thông báo phê duyệt quy hoạch đối với các đồng chí trong diện quy 
hoạch chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương.   
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Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh thông báo cho cán bộ, công 
chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia khóa học đúng thời gian, bảo đảm thực 
hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 để Lớp bồi dưỡng đạt kết 
quả tốt.

 (Thông tin chi tiết về lớp học đề nghị liên hệ đồng chí Ngô Thị Hương 
Lan, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ, điện thoại: 
0965.426.428)./.

Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- BCĐ Lớp BD LĐQL cấp sở, huyện 2021; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để biết, phối hợp);

-    - Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ;
  -  - Lưu: VT, CCVC.                                              
                           

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-08-20T14:18:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở Nội vụ<sonoivu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-08-20T14:18:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở Nội vụ<sonoivu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-08-20T14:18:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở Nội vụ<sonoivu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




