
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:           /UBND-VXNV                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng 

nâng cao năng lực ngoại ngữ 

dành cho cán bộ, công chức, 

viên chức 

 

       
Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
Căn cứ Công văn số 1610-CV/TU ngày 21/10/2021 của Thường trực Tỉnh ủy - 

về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Công văn số 719-CV/BCS ngày 27/10/2021 của Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh - về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ dành 

cho cán bộ, công chức, viên chức; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai 

tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh; trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung sau:  

a) Rà soát đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng đảm bảo theo đúng chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1610-CV/TU ngày 21/10/2021; trên cơ sở đó, 

xác lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng và gửi cơ sở 

đào tạo để phối hợp, tiến hành thủ tục mở lớp theo đúng quy định; đồng thời, báo cáo 

tình hình triển khai cho Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau khi mở lớp bồi dưỡng.  

b) Chủ trì, phối hợp với cơ sở đào tạo và các cơ quan có liên quan theo dõi, 

giám sát, kiểm tra - đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả của lớp bồi 

dưỡng. Trường hợp đối tượng được cử đi bồi dưỡng ngoại ngữ nếu thôi học, vắng 

học không có lý do chính đáng phải xem xét xử lý trách nhiệm nghiêm túc theo quy 

định hiện hành; đồng thời thường xuyên cập nhật, thông báo kết quả học tập của cán 

bộ, công chức, viên chức/tháng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để xem xét, gắn 

kết quả học tập ngoại ngữ với công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi 

đua - khen thưởng/năm để đảm bảo hiệu quả của lớp bồi dưỡng. 

2. Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, 

viên chức được cử tham gia lớp bồi dưỡng ngoại ngữ:  

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ thực hiện nội dung tại điểm b, khoản 1 Công 

văn này và chịu trách nhiệm nếu có cán bộ, công chức, viên chức làm ảnh hưởng đến 

hiệu quả của lớp bồi dưỡng vì lý do chủ quan. 



Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết 

hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền./.  

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Công ty Cổ phần ĐTXD Trung Nam; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 
 

Trần Quốc Nam 
 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-29T14:20:11+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-29T14:36:18+0700


		2021-10-29T14:36:33+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-10-29T14:37:39+0700




