
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NV 
V/v rà soát đăng ký nhu 

cầu đào tạo trình độ đại 

học đối với cán bộ, chủ 

chốt cấp xã. 

Bảo Lâm, ngày       tháng 01  năm 2022 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Thực hiện công văn số 3257/SNV-CCVCĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ 

đại học đối với cán bộ chủ chốt cấp xã. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 đối với các chức 

danh cán bộ chủ chốt cấp xã; Báo cáo danh sách, số lượng cán bộ chủ chốt cấp 

xã và số lượng cán bộ, công chức được quy hoạch các chức danh cán bộ chủ 

chốt cấp xã chưa có trình độ chuyên môn đại học (theo biểu số 01). 

2. Đăng ký đào tạo trình độ chuyên môn đại học đối với cán bộ chủ chốt cấp xã; 

cán bộ, công chức cấp xã được quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã chưa 

được đào tạo trình độ đại học. (Các chức danh cán bộ chủ chốt: Bí thư, Phó Bí thư 

Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã). 

Đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã đào tạo trình độ chuyên môn 

đại học đối với một chuyên ngành trong các chuyên ngành dự kiến như sau: 

Luật, Hành chính học, Kinh tế nông nghiệp (theo biểu số 02). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp 

gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) vụ chậm nhất ngày 

14/01/2022, đồng thời gửi kèm file excel, (.xlsx) qua Hệ thống quản lý văn bản 

điều hành Lâm Thị Hương để tổng hợp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên hệ Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Nội vụ), số điện thoại: 

0915.621.668 Đ/c Hương) để kịp thời phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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