
UBND HUYỆN KON RẪY      

       PHÒNG NỘI VỤ                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:          /PNV                                                          Kon Rẫy, ngày        tháng       năm  

V/v đăng ký tham gia khóa bồi 

dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo 

Chương trình MTQG phát triển 

KTXH vùng đồng bào DTTS và 

miền núi năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 504/SNV-CCVC ngày 02/3/2023 của Sở Nội vụ về việc 

đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo Chương trình MTQG 

phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023. 

Để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện lập danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 

2023 gửi về Sở Nội vụ theo yêu cầu; Phòng Nội vụ huyện đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, số lượng 

- Đối tượng: CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, 4 cấp huyện, cấp xã theo 

Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ1, công tác 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

- Số lượng: Dự kiến mở 04 lớp, 50 học viên/lớp. 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 03 tháng (dự kiến tổ chức quý 2,3 năm 2023). 

- Hình thức: Tập trung. 

- Địa điểm: Tại thành phố Kon Tum hoặc tại địa bàn huyện nếu đăng ký 

đủ số lượng học viên mở lớp (50 học viên/lớp). 

                                                 
1 c) Nhóm đối tượng 3: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan 

chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Bí thư, Phó Bí 

thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung 

học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

d) Nhóm đối tượng 4: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc 

ở cơ quan cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa bàn đông đồng bào 

dân tộc thiểu số. 
 



(Thời gian, địa điểm cụ thể theo Thông báo triệu tập học viên của Sở Nội 

vụ hoặc cơ sở đào tạo - Phòng Nội vụ sẽ thông báo sau). 

3. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng: Sở Nội vụ đảm bảo các chi phí liên 

quan tổ chức lớp bồi dưỡng và các chế độ khác (hỗ trợ tiền: ăn, đi lại, ở) của 

học viên thực hiện theo quy định của Chương trình MTQG phát triển KTXH 

vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách đúng đối tượng và 

gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 24/3/2023 (theo biểu mẫu kèm theo) để kịp 

thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện. 

Ghi chú: Đối với sự nghiệp GD&ĐT do Phòng GD&ĐT tổng hợp. 

Phòng Nội vụ huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lưu: VT.                                                       

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Trần Thị Xuân 
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