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SỞ NỘI VỤ 

Số:          /TB-SNV 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022 

  

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2022; thực hiện Quyết định số 815/QĐ-SNV ngày 29/4/2022 của Giám đốc Sở Nội 

vụ về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022, Sở Nội vụ thông báo 

việc mở lớp và nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (có danh sách kèm 

theo), cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng 

- Thời gian khải giảng: 7h30’ ngày 17/5/2022.  

- Thời gian học 8 tuần, 2 tuần/1 tháng. 

- Địa điểm: Hội trường 2 nhà D, Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam 

Định (Số 39, đường Vị Xuyên, thành phố Nam Định). 

2. Nội dung bồi dưỡng 

Theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ban hành kèm theo Quyết 

định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

3. Kinh phí 

Kinh phí mở lớp do Sở Nội vụ đảm nhiệm; các chi phí đi lại, ăn, nghỉ của 

học viên do cơ quan cử người đi học chi trả theo quy định hiện hành. 

Đề nghị các học viên đến nhập học và dự lễ khai giảng đúng giờ. Trong thời 

gian học tập thực hiện nghiêm túc Quy chế, Nội quy của nhà trường./. 

Lưu ý: 

- Học viên đến nhập học mang theo Thông báo này 

- Số điện thoại liên hệ: 0904 110 908. 

Nơi nhận: 
- Trường CTTC (để phối hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- PGĐ Trần Thị Thúy Hiền; 

- Học viên lớp CV; 

- Lưu: VT, XDCQ (60b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lại Văn Hiếu 
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