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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức mới các khóa bồi dưỡng 

 
 

Ngày 02/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định ban hành các chương 

trình bồi dưỡng đối với công chức (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên 

cao cấp và tương đương) và chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý (cấp 

huyện, cấp sở, cấp vụ và tương đương). 

Thực hiện Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

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

2318/BNV-ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị 

định 89/2021/NĐ-CP, từ ngày 02/6/2022, Học viện Hành chính Quốc gia tạm 

dừng tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng đã hết hiệu lực để 

hoàn thiện các điều kiện cần thiết tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chương trình 

mới. Học viện Hành chính Quốc gia sẽ sớm thông báo chính thức thời gian mở lại 

các khóa bồi dưỡng. 

Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị 

được biết và quan tâm, phối hợp thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Các Ban, Bộ, ngành, địa phương; 

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);  

- Phó Giám đốc Điều hành Học viện;  

- Phó Giám đốc Học viện (để biết); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; 

- Lưu: VT, QLBD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Đăng Quế 
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