UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 193 /TB-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn
Phương pháp xây dựng lợi thế cạnh tranh và thực thi chiến lược
Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ,
công chức tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh phối hợp với Quỹ từ thiện Hoa Chia sẻ tổ
chức lớp tập huấn “Phương pháp xây dựng lợi thế cạnh tranh và thực thi chiến
lược”; cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo các Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Cấp trưởng các phòng, ban thuộc các Ban Đảng Tỉnh ủy; Sở, ban, ngành
cấp tỉnh; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Số lượng: 161 cán bộ, công chức, viên chức (có danh sách kèm theo).
3. Hình thức học: Tập trung.
4. Thời gian: Từ 14h00 ngày 03/12/2021 (Thứ 6) đến ngày 05/12/2021;
5. Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy (km3, Quốc lộ 9, Phường 3, thành phố Đông
Hà, Quảng Trị).
6. Kinh phí:
- Quỹ Hoa chia sẻ tài trợ kinh phí tổ chức lớp tập huấn;
- Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí thực hiện (Cấp qua Sở Nội vụ) đảm bảo về
cơ sở vật chất tổ chức lớp tập huấn.
UBND tỉnh thông báo và kính mời lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành,
Đảng, Đoàn thể tham gia lớp tập huấn đảm bảo về số lượng, thời gian; thực hiện đầy
đủ các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid -19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Theo danh sách đính kèm;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ ;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, NC.
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