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Số:             /UBND-TH 
V/v giao tham mưu thực hiện  

Chương trình quốc gia về học tập  

ngoại ngữ cho cán bộ, công chức,  

viên chức giai đoạn 2019 - 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày           tháng        năm 2020 

                 

                                         Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện Công văn số 3266/BNV-ĐT ngày 01/7/2020 của Bộ Nội vụ            

về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại 

ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” (photo kèm theo), 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài 

chính, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ yêu cầu 

của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3266/BNV-ĐT, tham mưu UBND tỉnh: 

 1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm 

vụ của Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2019 - 2030” được quy định tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo nội dung yêu cầu, thời gian, tiến độ quy định. Đồng thời, 

định kỳ hàng năm và theo giai đoạn tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Đề án về Bộ Nội vụ theo quy định. 

2. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh (theo 

yêu cầu của Bộ Nội vụ tại các biểu mẫu kèm theo Công văn số 3266/BNV-ĐT) gửi 

về UBND tỉnh trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. 

 Nhận được Công văn này, các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các  CT UBND tỉnh; 

- CV , các  CV  UBND tỉnh; 

- Các Phòng: KGVX, HCTC (QC45a); 

- Lưu: VT, TH (đ_6b). 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vinh 
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