TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TỔ CHỨC
*
Số 2830-CV/BTCTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Về việc triển khai đăng ký tham gia
khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản
năm 2022

Kính gửi: - Các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- Các sở, ban, ngành,
Ngày 15/6/2022, Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ có Thông báo số 14TB/CĐTBDCB “về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản
năm 2022”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và
đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham
gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản, cụ thể như sau:
1. Đối tượng
- Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh.
- Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): thông thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Cán bộ tham gia chương trình yêu cầu học tập, nghiên cứu và trao đổi trực tiếp bằng
tiếng Anh.
- Mỗi ứng viên phải viết đề cương nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cán bộ
đang quản lý. Nêu ra những đề xuất, mục tiêu, khó khăn, giải pháp. Kết quả nghiên
cứu phải có tính đổi mới, tính khả thi để cán bộ áp dụng được vào công việc hiện
tại.
- Về độ tuổi: Dưới 50 tuổi tính đến thời điểm đi học.
- Không nhận dự tuyển đối với cán bộ đã tham gia học các khóa bồi dưỡng
trung hạn của Đề án 165.
3. Chỉ tiêu
- Cơ sở đào tạo sẽ trực tiếp phỏng vấn, chọn 05 học viên đủ tiêu chuẩn, điều
kiện tham gia khóa học.
4. Nội dung chương trình
Chương trình bao gồm những nội dung nghiên cứu chính như sau:

- Kỹ năng hoạt động lãnh đạo, quản lý hiện đại; hoạch định chính sách;
- Các chính sách lớn về kinh tế, chính trị, an ninh, đối ngoại;
- Hội nhập quốc tế; phát triển bền vững, bảo vệ môi trường;
- Công tác quản lý, điều hành lĩnh vực công.
5. Thời gian, địa điểm
- Thời gian chương trình: từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022.
- Địa điểm: Học viện chính sách Quốc gia Nhật Bản (thành phố Tokyo).
6. Hồ sơ đăng ký tham gia
- Công văn cử cán bộ đăng ký tham gia khóa học.
- Application Form (dán ảnh góc trên bên trái, viết hoặc đánh máy bằng tiếng
Anh theo mẫu; email về địa chỉ dungbk165@gmail.com để nhận file mềm).
- Bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C;
- 02 ảnh 4x6, phông nền trắng áo sẫm màu, mặt sau ghi rõ họ tên, đơn vị công
tác;
- 01 bản photo hộ chiếu công vụ (trang có dán ảnh, nếu có).
Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước
ngày 30/6/2022 để tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy.
Lưu ý: Ngoài hồ sơ bản giấy gửi qua đường công văn, đề nghị các địa phương,
đơn vị gửi thêm hồ sơ bản scan gồm: Công văn cử cán bộ, lý lịch trích ngang,
Application Form và bản scan ảnh 4x6.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển
khai.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Đ/c Trưởng Ban,
- Phòng TCCB,
- Lưu BTCTU.
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