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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2932 /UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2019

V/v mở lớp bồi dưỡng
lãnh đạo, quản lý cho cán
bộ, công chức, viên chức
thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trực tiếp quản lý

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và xét đề nghị của
Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 991/SNV-CCVC ngày 28/5/2019, Ủy
ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến đối với
các nội dung sau:
Cho phép UBND tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và
tương đương (mở tại thành phố Quảng Ngãi) cho các đối tượng Giám đốc,
Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương; đối tượng được quy hoạch
chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương (kinh
phí đã được bố trí tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của
UBND tỉnh) và mở 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện (mở tại
thành phố Quảng Ngãi) cho các đối tượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND,
UBND cấp huyện; đối tượng được quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ
tịch HĐND, UBND cấp huyện (kinh phí do Học viện Hành chính Quốc gia hỗ
trợ).
Kính trình Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, xem xét cho ý kiến để triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi324.
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