UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 359/SGDDT-TCCB&CNTT
V/v thực hiện các tiêu chuẩn
khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán
bộ quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2018.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số
1052/TB-TU về việc báo cáo tổng kết Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở
nước ngoài giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND, ngày
30/12/2009 của UBND tỉnh. Nội dung thông báo quy định rõ:
1. Đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp, chính sách mới trong tuyển
chọn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong
thời gian tới bảo đảm minh bạch, cạnh tranh nhằm tìm được người có phẩm chất
đạo đức, năng lực vào hệ thống chính trị của tỉnh. Chỉ cử đi đào tạo sau đại học
các chuyên ngành cần nghiên cứu sâu (kỹ thuật, y tế, giáo dục…), những chuyên
ngành mà cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh còn hạn chế, những chuyên
ngành mà tỉnh không thể tuyển được từ xã hội.
2. Kể từ ngày 01/01/2019, khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải bảo
đảm đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Rà soát các trường hợp đã được
bổ nhiệm nhưng chưa đủ chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện các tiêu
chuẩn trước khi bổ nhiệm lại.
Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nội dung như sau:
Kể từ ngày 01/01/2019, khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải bảo đảm
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định. (Các văn bằng, chứng chỉ: chuyên
môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng cán bộ quản lý, …)
Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ,thành phố : có trách nhiệm
phối hợp với phòng nội vụ tham mưu UBND huyện, thành phố để triển khai các
nội dung trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo tinh
thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB, Dangpp.
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