
 
 

KẾ HOẠCH 
 Bồi dưỡng văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2018 

  

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 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 2018;  

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân 
dân huyện Hữu Lũng về bổ sung dự toán ngân sách năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức 
văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2018 của huyện như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nhằm nâng cao việc thực hiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức 
theo quy định của Luật cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện 
hành; Cụ thể hóa việc thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với mục 
tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, 
công chức trên địa bàn huyện.  

2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong 
hoạt động công vụ; Xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học 
trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế 
trong giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức cấp xã từng bước chuyên nghiệp, hiện đại. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

1. Đối tượng: 

- Mỗi cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện cử 01 công 
chức, viên chức tham dự. 

- Mỗi xã, thị trấn cử 07 cán bộ, công chức tham dự (trong đó 02 cán bộ chủ 
chốt: Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và 05 
công chức gồm: Văn phòng – Thống kê; Văn hóa xã hội; Tư pháp – Hộ tịch; Địa 
chính –Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường; Trưởng Công an. Lưu ý: Ưu tiên 
nhóm công chức làm ở bộ phận một cửa). 

- Riêng đối với 03 xã, thị trấn thực hiện thí điểm xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức xã gồm: Hòa Thắng; Quyết Thắng và Thị trấn cử toàn bộ cán bộ, công 
chức tham dự.   

 

2. Nội dung bồi dưỡng: Gồm 02 chuyên đề, cụ thể:  

 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
Số: 163/KH-UBND Hữu Lũng, ngày 23 tháng 7 năm 2018 



- Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản về quy chế văn hóa công sở tại cơ quan nhà 
nước; 

- Chuyên đề 2: Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM. 

1. Thời gian:  

- Lớp thứ 01: Ngày 08/8/2018 (01 ngày). Đón tiếp học viên từ 7 giờ 00 phút; 
Tổ chức khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày 08/8/2018.  

- Lớp thứ 02: Ngày 09/8/2018 (01 ngày). Đón tiếp học viên từ 7 giờ 00 phút; 
Tổ chức khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày 09/8/2018.  

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 UBND huyện Hữu Lũng. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Phòng Nội vụ: 

- Biên soạn nội dung giáo án về văn hóa công sở và đạo đức công vụ; bố trí 
giảng viên lên lớp. 

- Chuẩn bị tài liệu cấp phát cho các học viên. 

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

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

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ kế 
hoạch này bố trí, sắp xếp và cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự bồi dưỡng 
kiến thức văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2018 đúng thành phần, đối 
tượng theo thời gian trên. 

- Lập danh sách cán bộ, công chức được cử đi tập huấn theo chỉ tiêu phân bổ 
(có biểu đính kèm) gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 27/7/2018 theo địa chỉ 
eOffice: nthien @langson.gov.vn. 

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy;             
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Long Văn Sơn 
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