
 BỘ NỘI VỤ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:             /BNV-ĐT  Hà Nội,  ngày      tháng  9  năm 2021 
     V/v khảo sát nhu cầu bồi dưỡng  

   nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo,  

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 

 Kính gửi: 

 - Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

 - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTg 

ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”;  

Bộ Nội vụ triển khai xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025; 

 Để có thông tin làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, Bộ Nội vụ gửi mẫu phiếu 

khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và đề nghị quý cơ quan, đơn vị  tổ chức khảo sát với những 

nội dung sau: 

1. Đối tượng khảo sát 

 - Cán bộ, công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ 

chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung 

ương của các đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; 

 - Cán bộ, công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; 

 - Viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 2. Tổ chức thực hiện 

 Bộ Nội vụ đề nghị: 

 - Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể gửi mẫu phiếu khảo sát cho cán bộ, 

công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình; Phòng Tổ chức 

cán bộ các đơn vị trực thuộc và viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi mẫu phiếu khảo 

sát cho cán bộ, công chức của đơn vị mình; của Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị 
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xã, thành phố thuộc tỉnh và viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

 Đề nghị Quý Cơ quan tiến hành khảo sát theo mẫu phiếu, tập hợp và gửi về 

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, Số 8 Tôn Thất Thuyết, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 30 tháng  9  năm 2021. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Tô Thị Linh, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; điện thoại: 0912111115./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT. Trương Hải Long (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 

 

 

 

 

 

Lại Đức Vượng 
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