UBND TỈNH SƠN LA
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 756 /BDT

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký chỉ tiêu kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng CBCC
năm 2022.
3

Kính gửi: Sở Nội vụ Sơn La
Thực hiện Công văn số 1630/SNV-CCVC ngày 12/9/2022 của Sở Nội vụ
về việc đăng ký chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên
chức năm 2023.
Sau khi rà soát công tác quy hoạch cán bộ và chất lượng cán bộ, công
chức hiện có, Ban Dân tộc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức trong năm 2023 như sau:
- Đăng ký số lượng đào tạo, bồi dưỡng năm 2023: 06 người
( Có biểu số 01 kèm theo)
Ban Dân tộc tỉnh kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;
- Trang TTĐT của ban;
- Các phòng;
- Lưu: VT, THHC

TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Dũng

Biểu số 01
BAN DÂN TỘC

ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số 756 /BDT ngày 19/9/2022 của Ban Dân tộc)
TT
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Nội dung đào tạo
Về lý luận chính trị (cao, trung,
sơ cấp)
Cao cấp
Trung cấp
Bồi dưỡng kiến thức QLNN
(chuyên viên cao cấp, chuyên
viên chính, chuyên viên…)
Chuyên viên cao cấp
Chuyên viên chính
Chuyên viên
Bồi dưỡng về chuyên môn,
nghiệp vụ:
Lớp bồi dưỡng công tác Mặt
trận
Công tác tiếp dân

-

Công tác dân vận
Nghiệp vụ Thanh tra

-

Kiến thức QP - An ninh….
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Đào tạo về chuyên môn

-

Đào tạo sau Đại học

-

…………..
Bồi dưỡng tiếng Anh, tin học,
tiếng Dân tộc (Mông, Thái),
tiếng Lào
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp
Sở, cấp huyện và tương đương
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp
Phòng và tương đương

-
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Số lượng

Nguồn kinh phí
Nhà nước Cá nhân
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