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GIẤY TRIỆU TẬP 

Cán bộ, công chức cấp xã học lớp bồi dưỡng kiến thức  

quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chuyên viên năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022; căn cứ 

Quyết định số 915/QĐ-SNV; Quyết định số 916/QĐ-SNV ngày 19/5/2022 của Giám 

đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 

2022; Thông báo số 923/TB-SNV ngày 20/5/2022 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi 

dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022.  

UBND huyện Ý Yên phối hợp với trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam 

Định tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên 

viên cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. UBND huyện triệu tập cán bộ, 

công chức xã, thị trấn đi học lớp bồi dưỡng; tổng số 160 người chia làm hai lớp, mỗi 

lớp 80 người (có danh sách kèm theo).  

Thời gian: Thời gian học 04 tháng, mỗi tháng học 02 tuần, cụ thể như sau: 

- Lớp thứ Nhất: Khai mạc 7 giờ 30 phút sáng ngày 24/5/2022 (Thứ Ba). 

- Lớp thứ Hai: Khai mạc 7 giờ 30 phút sáng ngày 30/5/2022 (Thứ hai). 

Địa điểm: Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ý Yên. 

Kinh phí: Kinh phí mở lớp do Sở Nội vụ đảm nhiệm và nguồn kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng của huyện thực hiện; chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên do UBND xã, 

thị trấn chi trả theo quy định hiện hành. 

UBND huyện yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn báo cho cán bộ, 

công chức của đơn vị mình (có tên trong danh sách kèm theo), bố trí thời gian, sắp 

xếp công việc đến nhập học và dự khai mạc đúng thời gian quy định./. 

 

 Nơi nhận:                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  - UBND xã, thị trấn                                                               CHỦ TỊCH   

  - Lưu: VP,NV 

 

 

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Tuấn Song  
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