
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:           /SKHĐT - ĐT                      Bình Phước, ngày       tháng 08 năm 2022 

V/v đăng ký danh sách tham dự 

các lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ 

QLDA đầu tư xây dựng và 

Thẩm định dự án đầu tư (Học 

trực tuyến)  

 

 

Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

           - Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

           - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

           - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; 

           - Công an tỉnh; 

           - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

           - Sở Thông tin và Truyền thông; 

           - Đài PTTH và Báo Bình Phước. 
 

 

Thực hiện Công văn số 166/BDCB ngày 16/8/2022 của Trung tâm Bồi dưỡng 

cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Mời tham dự các 

lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng và Thẩm định dự án đầu tư 

(Học trực tuyến). 

Nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 

và tăng cường sự am hiểu các quy định pháp luật cho công chức, viên chức làm 

công tác quản lý dự án đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

của đơn vị đăng ký công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng trên. 

Danh sách tham dự gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2022 và 

gửi file mềm qua địa chỉ email: daututhamdinhskhdtbp@gmail.com để tổng hợp gửi 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo 

quy định. 

(Gửi kèm: Công văn số 166/BDCB ngày 16/8/2022 của Trung tâm Bồi dưỡng 

cán bộ Kinh tế - Kế hoạch) 

Trân trọng./. 

                                                                       GIÁM ĐỐC 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc sở; 

- Lưu: VT; P.ĐT (NgA). 
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