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Số: 190/KH-UBND Tràng Định, ngày  28 tháng  10 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

huyện Tràng Định năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 

2021 cho các đơn vị.  

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng văn 

hóa công vụ năm 2021 của huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công 

chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn 

hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi đơn vị, góp phần xây dựng đội 

ngũ công chức, viên chức từng bước chuyên nghiệp, hiện đại. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

 1. Đối tượng, chỉ tiêu, số lượng lớp, học viên (gồm 02 lớp với 240 học viên) 

- Lớp 1: Gồm cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn; cán bộ, công 

chức Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 120 học viên. 

 - Lớp 2: viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện (bao gồm các đơn vị trường học): 120 học viên.  

 - Chỉ tiêu đăng ký: Theo chỉ tiêu phân bổ tại Phụ lục I kèm theo Kế 

hoạch này. 

 2. Dự kiến nội dung bồi dưỡng 

 - Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về văn hóa công vụ; 

 - Chuyên đề 2: Đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng;  

 - Chuyên đề 3: Trách nhiệm công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

 - Chuyên đề 4: Giao tiếp công vụ. 

 III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC 

 1. Thời gian: 03 ngày/lớp. Dự kiến thực hiện trong tuần 2 tháng 11 năm 

2021 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

 2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị huyện Tràng Định. 
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 3. Giảng viên cơ sở đào tạo: Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn 

Thụ tỉnh Lạng Sơn. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các lớp bồi 

dưỡng theo kế hoạch, đảm bảo về chất lượng, tiến độ và hiệu quả; mời giảng 

viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lên lớp theo quy định.  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý lớp bồi dưỡng theo quy định. 

- Xây dựng dự toán, quản lý sử dụng kinh phí tổ chức mở lớp bồi dưỡng 

theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ về kết quả tổ chức các lớp bồi dưỡng theo 

quy điṇh. 

 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND  

Phối hợp với Phòng Nội vụ trong quá trình tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cần thiết (nếu có) để phục vụ lớp bồi dưỡng. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với phòng Nội vụ bố trí Hội trường phục vụ lớp bồi dưỡng. 

 4. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ đối tượng và chỉ tiêu bồi dưỡng, cử cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia lớp bồi dưỡng theo chỉ tiêu được phân bổ.  

Văn bản và danh sách (theo mẫu tại Phụ lục II) cử cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia lớp bồi dưỡng gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Nội vụ) trước ngày 02/11/2021 và gửi một bản mềm vào địa chỉ Email: 

noivutrangdinh@gmail.com để tổng hợp.  

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách đăng ký viên chức 

tham gia bồi dưỡng đối với các đơn vị sự nghiệp trường học.  

(Ưu tiên công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công 

chức, viên chức trẻ; công chức, viên chức mới được tuyển dụng). 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                                

- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ;                                                                            

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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