
TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số 3163-CV/BTCTU 

Về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng 

trung hạn ở nước ngoài năm 2023 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  06 tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Thường trực các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ khối, 

            

Ngày 05/9/2022, Thường trực Tỉnh uỷ có Công văn số 3775-CV/TU về việc 

tham mưu cán bộ bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023 theo Công văn số 4061- 

CV/BTCTW, ngày 31/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể: 

1. Đối tượng: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cán bộ lãnh đạo cấp sở và 

tương đương; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, HĐND cấp huyện và tương 

đương (còn đủ tuổi công tác ít nhất 02 năm tính từ khi khoá bồi dưỡng bắt đầu). 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn: 

- Có đủ năng lực học trực tiếp bằng tiếng Anh, thông thạo 04 kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết (trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên) 

- Cán bộ tham gia phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại điều 32 của 

Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Chủ đề bồi dưỡng, thời gian thực hiện: 

- Đoàn 1: “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách và hội nhập”, quý 

II/2023. 

- Đoàn 2: “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chính sách phát triển bền vững, quý 

II/2023. 

- Đoàn 3: “Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước và kỹ 

năng lãnh đạo, quản lý”, quý III/2023. 

- Đoàn 4: “Phát triển kinh tế, quản trị địa phương, kỹ năng lãnh đạo, quản lý”, 

quý III/2023. 

* Thời gian học ở nước ngoài là 03 tháng, học trực tiếp bằng tiếng Anh. Yêu 

cầu cán bộ trước khi tham gia khoá bồi dưỡng phải xây dựng đề cương nghiên cứu 



gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác; trong quá trình học ở nước ngoài phải hoàn 

thiện nghiên cứu theo đề cương và phải được cơ sở đào tạo thông qua. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu 

chuẩn và chủ đề bồi dưỡng đăng ký nhu cầu bồi dưỡng trung hạn (theo mẫu đính 

kèm) và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 11/9/2022. Trường hợp không có 

văn bản phản hồi hoặc gửi sau thời hạn trên xem như không có nhu cầu bồi dưỡng. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo), 

- Ban CSĐ UBND tỉnh (p/hợp), 

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng TCCB, 

- Lưu Ban TCTU. 

 

 

 

                   K/T TRƯỞNG BAN 

                   PHÓ TRƯỞNG BAN 

                    

       

                               

     

 

                      Huỳnh Bách Chiến 
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