UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
Số: 45 /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 13 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc đào tạo bồi dưỡng các chương trình chuyên sâu
theo Đề án 1961
Kính gửi: ........................................................................................................
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quản lý quy hoạch và đô thị;
quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
chuyên môn quản lý đô thị tại địa phương;
Theo đề nghị của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tại Công văn
số 380/HVCBXD-QLĐT ngày 07/10/2020 về việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng các
chương trình chuyên sâu theo Đề án 1961;
Sở Xây dựng thông báo nội dung đào tạo đến các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
1.1. Đào tạo chuyên sâu về “Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc”:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô
thị;
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đồ án
quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị;
- Chuyên đề 3: Kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị;
- Chuyên đề 4: Kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn trong quản lý quy
hoạch đô thị - thiết kế đô thị;
- Chuyên đề 5: Nguồn lực và vốn phát triển đô thị theo quy hoạch.
1.2. Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô
thị”:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị;
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện quản lý cao độ nền, giao thông và thoát
nước mặt đô thị;
- Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hiện quản lý cấp nước, thoát nước thải, nghĩa
trang và vệ sinh môi trường đô thị;
- Chuyên đề 4: Kỹ năng thực hiện quản lý cấp điện, chiếu sáng thông tin
liên lạc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
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- Chuyên đề 5: Nguồn lực và vốn cho phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
và môi trường đô thị.
2. Đối tượng dự lớp đào tạo, bồi dưỡng
- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Kon Tum.
- Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải.
- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các phòng Quy hoạch - Kiến trúc, phòng
Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng.
- Ban quản lý các dự án 98, Ban quản lý dự án các công trình Dân dụng và
Công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh,
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Nông thôn
tỉnh.
- Phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý đầu tư xây
dựng thuộc huyện, thành phố; các đối tượng khác có liên và theo đề xuất của địa
phương.
3. Thời gian, địa điểm
2.1. Thời gian: 04 ngày (Từ ngày 27-30/10/2020), khai giảng lúc 8h00
ngày 27/10/2020.
- Hội nghị tập huấn bắt đầu:
+ Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’.
+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
3.2. Địa điểm: Tại Khách sạn An Thái, số 58 đường Đoàn Thị Điểm,
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum.
4. Kinh phí tổ chức khóa học
4.1. Kinh phí tổ chức khóa học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô
thị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp để thực hiện các nội dung: giảng dạy, in
ấn tài liệu, cấp giấy chứng nhận, hội trường học tập, phương tiện giảng dạy, nước
uống cho giảng viên và học viên;
4.2. Kinh phí đi lại, ngủ, nghỉ của các cán bộ, công chức tham dự tập huấn
do các đơn vị, địa phương tự bảo đảm và thanh toán theo quy định.
5. Đăng ký danh sách cán bộ, công chức đi dự lớp đào tạo, bồi dưỡng
Để chủ động trong việc sắp xếp tổ chức lớp học đạt kết quả cao, đề nghị các
Sở; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh,
Ban quản lý dự án cấp huyện; Phòng Quản lý đô thị thành phố, các phòng Kinh tế
- Hạ tầng các huyện đăng ký danh sách cán bộ, công chức (theo mẫu) về Sở Xây
dựng tỉnh Kon Tum trước ngày 23/10/2020 để tổng hợp và chuẩn bị cho công tác
tổ chức.
Lưu ý: Mỗi học viên chuẩn bị 02 ảnh 3x4 để làm chứng chỉ cuối khóa học.
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Kính đề nghị quý cơ quan phối hợp đăng ký và cử công chức đi tập huấn
theo đúng đối tượng, đúng thời gian nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng (đ/c Hồ Thị Vinh), số điện
thoại: 0935.157.825./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (đ/b);
- Sở Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện, TP;
- BQL dự án 98, BQL dự án các công trình DD-CN,
BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao
thông tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh; BQL xây dựng
thuộc huyện, thành phố;
- Phòng KT-HT các huyện; Phòng QLĐT Thành phố;
- BQL ĐTXD thuộc các huyện; thành phố;
- Trang TTĐTSXD;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hải
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Tên đơn vị:……….
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo Đề án 1961
(Kèm theo Công văn số /…, ngày tháng năm 2020 của…)
Số
TT

Họ và tên

1

Nguyễn Văn
A

Ngày sinh,
Nơi sinh
08/10/1978,
Gia Lai

Chức vụ

Đơn vị
công tác

Điện thoại
liên hệ

Trưởng phòng

Phòng...
Huyện…

090..……
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…
…..., ngày…. tháng…. năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

