
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO

SỐ: m  /SGDĐT-TCCB 
v ề  cừ cán bộ, công chức, viên chức 

tham dự các lớp bồi dưỡng năm 2021 
(do Sở Nội vụ tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  T ự  do -  H ạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, n g à y ị^  tháng 3 năm 2021

Kính gừi:
- H iệu trưởng trường Trung học phổ thồng (công lập);
- H iệu trưởng trường Cao đẳng và  Trung cấp (trực thuộc Sở GD&ĐT);
- G iám  đốc Trung tâm  Giáo dục thường xuyên (thuộc Sở GD&ĐT);
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng các Phòng, ban Cơ quan Sở Giáo dục và  Đ ào tạo.

Căn cứ Q uyết định số 886/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm  2021 của Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân Thành phố về phê duyệt K ế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức của Thành phố H ồ Chí M inh năm  2021;

Căn cứ K ế hoạch số 1021/KH-SNV ngày 26 tháng 3 năm  2021 của Sở N ội vụ  về 
việc tổ  chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương ứ ìn h  Cán sự, Chuyên viên, 
Chuyên viên chính năm  2021 (đỉnh kèm);

Căn cứ K ế hoạch số 1023/KH-SNV ngày 26 tháng 3 năm  2021 của Sở N ội vụ  về 
việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch K ế toán viên, Kế toán viên chính năm  2021 (đỉnh kèm);

Căn cứ K ế hoạch số 1025/KH-SNV ngày 26 tháng 3 năm  2021 của Sở N ội vụ  về 
việc tổ  chức lóp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm  2021 (đỉnh kèm);

Sở Giáo dục v à  Đ ào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị:

1. Thông tin  cho cán bộ, công chức, viên chức về các lóp bồi dưỡng nêu ữ ên  và lập 
danh sách đề cử đi học gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ hạn chót là  ngày 05/4/2021.

2. K inh phí:

Thực hiện theo Đ iều 2 Thông tư  số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm  2018 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và  quyết toán  kinh phí 
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức: được đảm  bảo từ  nguồn kinh phi đào tạo, bồi dưỡng của 
Thành phố; chi phí ăn ở, đi lại và đi thực tế . .. do cá nhân tự túc.

- V iên chức được đảm  bảo từ  nguồn tài chính của đơn v ị sự nghiệp công lập, đóng 
góp của viên chức và  các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị chịu ữách  nhiệm  về việc cử đúng đối tượng, phù hợp với nội dung 
chương ừ ình  và  tính chính xác của thông tin  đã đăng ký; gửi danh sách băng văn  bản và
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gửi kèm  tập tin  (theo m ẫu đính kèm ) về địa chỉ email: ltlnga.sgddt@ tphcm .gov.vn. để kịp 
thời tồng họp và chuyển Sở N ội vụ tồ chức lớp đúng kế hoạch đề ra. (Lưu ý: các đon vị 
thực hiện đúng biểu m ẫu để thuận tiện tổng hợp báo cáo).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm  túc thực hiện và gửi 
danh sách đề cừ cán bộ, công chức, viên chức tham  gia các lóp bồi dưỡng đúng thời h ạn ./^ _

Nơi nhận:
- Như ừên (kèm các KH và Biểu mẫu);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, ban Cơ quan Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB-jf^ '

Lê Hồng Son
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