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Kính gửi:    

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- Các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

          tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2021. 

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên 

chức học các lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên 

viên, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (kế toán viên, kế toán viên chính,...) năm 

2021, chi tiết như sau: 

I. CÁC LỚP CHI KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 

1. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 

a) Đối tượng: 

- Chuyên viên chính chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 

- Chuyên viên cấp tỉnh, cấp huyện chuẩn bị dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

lên chuyên viên chính và tương đương; 

b) Điều kiện 

* Có Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 

* Có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 04 năm trở lên. 

c) Số lượng học viên: 100 học viên. 

d) Thời gian học: 06-08 tuần, dự kiến khai giảng ngày 27/5/2021 

e) Địa điểm: Tại tỉnh Sóc Trăng (cụ thể thông báo khi duyệt danh sách). 
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f) Kinh phí: Do ngân sách tỉnh cấp về Sở Nội vụ để tổ chức lớp học, bao 

gồm: Học phí, tài liệu và các khoản chi tổ chức lớp. 

Đơn vị cử công chức dự học chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại và tiền nghỉ cho học 

viên (nếu có). 

2. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

a) Đối tượng: 

- Chuyên viên chưa học qua lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên; 

- Cán sự đang giữ ngạch 01.004 được quy hoạch vào vị trí chuyên viên, có 

bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với vị trí việc làm; 

- Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập làm việc ở các bộ phận hành 

chính, tổng hợp, quản trị, kế hoạch tài chính đang giữ ngạch công chức hành chính 

(01.003, 01.004). 

b) Số lượng học viên: 170 học viên/ 02 lớp. 

c) Thời gian học: 06 - 08 tuần/lớp 

+ Lớp thứ 1: Dự kiến khai giảng ngày 01/6/2021; 

+ Lớp thứ 2: Dự kiến khai giảng ngày 28/6/2021; 

d) Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. 

e) Kinh phí: Ngân sách tỉnh cấp về Sở Nội vụ để thực hiện, bao gồm: Học 

phí, tài liệu và chi phí tổ chức lớp học. 

Đơn vị cử công chức dự học chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại và tiền nghỉ cho học 

viên (nếu có). 

II. CÁC LỚP NGOÀI NGÂN SÁCH TẬP TRUNG CỦA TỈNH (đơn vị 

hoặc cá nhân chi trả) 

1. Lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính (mở lớp khi số lượng 

học viên đăng ký trên 50 người) 

a) Đối tượng: Như tại điểm a khoản 1 mục I và công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị Trung ương đóng tại địa phương, viên chức các đơn vị sự nghiệp tự 

chủ hoàn toàn về kinh phí. 

Điều kiện: Đã có chứng chỉ bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên; 

b) Số lượng học viên: Theo số lượng đăng ký; 

c) Thời gian học: Từ 10 - 12 tuần (vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật), dự  kiến 

khai giảng ngày 31/7/2021; 

d) Địa điểm học: Tỉnh Sóc Trăng (thông báo cụ thể sau) 

e) Kinh phí: Do đơn vị hoặc cá nhân chi trả. Học phí phụ thuộc vào số lượng 

học viên đăng ký (khoảng từ 03-04 triệu đồng/học viên). 

2. Lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên (mở lớp khi số lượng học viên 

đăng ký trên 50 người). 
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a) Đối tượng: Như tại điểm a khoản 2 mục I và công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị Trung ương đóng tại địa phương, viên chức các đơn vị sự nghiệp tự 

chủ hoàn toàn về kinh phí; 

b) Số lượng học viên: Theo số lượng đăng ký; 

c) Thời gian học: Từ 10 - 12 tuần (vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật), dự kiến 

khai giảng ngày 07/8/2021; 

d) Địa điểm học: Tỉnh Sóc Trăng (thông báo cụ thể sau) 

e) Kinh phí: Do đơn vị hoặc cá nhân chi trả. Học phí phụ thuộc vào số lượng 

học viên đăng ký (khoảng từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/học viên). 

3. Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (mở lớp khi số lượng học viên 

đăng ký trên 50 người) 

a) Đối tượng: Công chức, viên chức mang mã ngạch kế toán viên chính 

06.030 và công chức, viên chức mang mã ngạch kế toán viên 06.031 đang làm 

công tác kế toán ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa qua 

lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch kế toán viên chính (kể cả công chức, viên chức tại 

các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng tại địa phương và viên chức trong các đơn 

vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn về tài chính). 

Điều kiện: Đã học qua lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên. 

b) Số lượng học viên: Theo số lượng đăng ký 

c) Thời gian học: 10-12 tuần (các ngày Thứ 7, Chủ Nhật); dự kiến khai giảng 

trong tháng 8/2021. 

d) Địa điểm học: Tỉnh Sóc Trăng (địa điểm cụ thể thông báo sau); 

e) Kinh phí: Do đơn vị hoặc cá nhân chi trả; học phí: theo thông báo của cơ 

sở đào tạo. 

4. Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mở lớp khi số lượng học viên đăng 

ký trên 70 người) 

a) Đối tượng: Công chức, viên chức mang mã ngạch kế toán viên 06.031 và 

kế toán viên trung cấp 06.032 đã có bằng đại học chuyên ngành kế toán, đang làm 

công tác kế toán ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa qua 

lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch kế toán viên (kể cả công chức, viên chức tại các cơ 

quan, đơn vị Trung ương đóng tại địa phương và viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp tự chủ hoàn toàn về tài chính). 

b) Số lượng học viên: Theo số lượng đăng ký 

c) Thời gian học: 10-12 tuần (các ngày Thứ 7, Chủ Nhật); dự kiến khai giảng 

ngày 17/7/2021. 

d) Địa điểm học: Tỉnh Sóc Trăng (địa điểm cụ thể thông báo sau); 

e) Kinh phí: Do đơn vị hoặc cá nhân chi trả; học phí: Theo thông báo của cơ 

sở đào tạo. 
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5. Các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khác 

Ngoài các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh trên, các cơ quan, 

đơn vị đăng ký nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp 

khác, Sở Nội vụ sẽ liên hệ cơ sở đào tạo mở lớp nếu đủ số lượng học viên để mở 

lớp tại tỉnh. Ví dụ: Bồi dưỡng chức danh chuẩn đoán viên bệnh động vật, thực vật; 

kỹ sư, kỹ sư chính,... 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho các đơn vị trực thuộc 

lập và gửi danh sách công chức, viên chức tham gia các khóa học về Sở Nội vụ 

trước ngày 18/5/2021 để tổng hợp và tổ chức lớp. Đồng thời, gửi danh sách qua 

email Phòng Công chức, viên chức: phongccvcst@gmail.com theo mẫu kèm theo 

phụ lục 1. 

Điện thoại liên hệ: Phòng Công chức, viên chức: 02993.628.286./.  

                       
Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đăng Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT.               
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Phụ lục  

Đơn vị:................................ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số:          /SNV-CCVC ngày      tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 

tộc 

Chức vụ, 

chức 

danh 

Đơn vị 

công tác 

Mã 

ngạch 

Hệ số 

lương 

Thời gian 

giữ ngạch 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch đã 

có 

Số điện 

thoại 

Nam Nữ 

I Lớp chuyên viên chính         

 Nguyễn Văn B           

II Lớp chuyên viên 1         

 Lê Thị C           

III Lớp chuyên viên 2         

 ...           

IV Lớp kế toán viên 

chính 

          

 ...           

 ...           
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