
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 
Số:           /UBND-NVLĐTB&XH 

V/v triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức năm 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày              tháng           năm 2019 

                                                  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc  

                                                                   Ủy ban nhân dân huyện 
 

 

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch cử cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc tỉnh tham gia bồi dưỡng năm 2019; Ủy ban nhân dân 

huyện Côn Đảo có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính có trách nhiệm sắp xếp cử 

cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3881/QĐ-

UBND ngày 28/12/2018. 

2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện theo dõi, 

kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các trường hợp không hoàn thành Kế 

hoạch bồi dưỡng năm 2019 để làm cơ sở xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức và bình xét thi đua cuối năm. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Côn 

Đảo) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

CHỦ TỊCH 
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