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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

 Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

 Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng. Chương trình này thay thế chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc huyện ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.    

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Quốc Hội;                                                                       
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;          
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cơ sở ĐT, BD CB,CC của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc CP, đoàn thể Trung ương; 
- Sở Nội vụ, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (để đăng tải 
bản điện tử); Chương trình được đăng tải tại Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: 
https://moha.gov.vn, mục Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, 
công chức);  
- Lưu: VT, ĐT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Triệu Văn Cường 
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