
TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số 3164-CV/BTCTU 

Về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng 

ngoại ngữ năm 2023 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

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

 

Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành tỉnh, 

  - 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: cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng ngoại ngữ 

trong công việc, liên quan đến các lĩnh vực sau: đối ngoại, ngoại vụ, hợp tác quốc 

tế, an ninh quốc phòng; đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, quản lý các khu kinh 

tế, khu công nghiệp, quản lý dự án nước ngoài, hợp tác lao động nước ngoài; thông 

tin, tuyên truyền, truyền thông đối ngoại; nghiên cứu giảng dạy tại trường chính trị; 

công việc có liên quan yếu tố nước ngoài tại các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức 

chính trị-xã hội (còn đủ tuổi công tác ít nhất 02 năm tính từ khi khoá bồi dưỡng bắt 

đầu). 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn: 

- 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. 

- Đối với khoá bồi dưỡng tiếng Anh trong nước: kiểm tra đầu vào trình độ 

IELTS 4.5-5.0. Sau khoá học, học viên tham gia kỳ thi IELTS phải đạt tối thiểu 5.5. 

- Đối với các khoá tiếng Anh ở nước ngoài: học viên có điểm tiếng Anh 5.5-

6.0 được xem xét tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao ở nước ngoài. Sau khoá học, học 

viên tham gia kỳ thi IELTS phải đạt tối thiểu 6.5. 

- Đối với khoá bồi dưỡng tiếng Trung Quốc, Lào, Khmer: không yêu cầu trình 

độ đầu vào. Sau khoá học, học viên phải thông qua kỳ thi đánh giá năng lực do cơ 

sở đào tạo quy định. 

3. Thời gian: 



- Bồi dưỡng trong nước: 04 tháng và ở nước ngoài: 04 tháng, dự kiến quý 

I/2023. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách 

công chức, viên chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký các lớp bồi dưỡng ngoại 

ngữ (theo mẫu đính kèm) và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 11/9/2022. Cơ 

quan, đơn vị, địa phương không có văn bản hoặc gửi sau thời hạn trên xem như 

không có nhu cầu bồi dưỡng. 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương 

phối hợp thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo), 

- Ban CSĐ UBND tỉnh (p/hợp), 

- Lãnh đạo Ban, 

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban, 

- Phòng TCCB, 

- Lưu Ban TCTU. 

 

 

 

                   K/T TRƯỞNG BAN 

                   PHÓ TRƯỞNG BAN  

                                     

     

 

 

 

                     Huỳnh Bách Chiến 
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