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Số: 210/KH-UBND  Hữu Lũng, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về 

triển khai, thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 

01/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa 

công vụ năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

1. Mục đích 

a) Tổ chức bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2021 nhằm triển khai, cụ thể 

hóa Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1847/QĐ-TTg và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/5/2019 của 

UBND tỉnh. 

 b) Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tối thiểu hàng năm, 

đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức theo quy định. 

2. Yêu cầu 

a) Tổ chức lớp bồi dưỡng đảm bảo tiến độ, hợp lý về thời gian và không 

chồng chéo; nội dung bồi dưỡng phải được xây dựng, thiết kế hợp lý, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với mục tiêu của Đề án 

1847. 

b) Việc cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng và đủ 

chỉ tiêu theo kế hoạch. 

3. Đối tượng bồi dưỡng 

- Mỗi cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện cử 02 công 

chức, viên chức tham dự.  

- Mỗi xã, thị trấn cử 05 cán bộ, công chức tham dự (trong đó 01 cán bộ chủ 

chốt là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và 04 công chức gồm: Văn phòng – 

Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng). 

Lưu ý: Ưu tiên nhóm công chức, viên chức trẻ, công chức làm ở bộ phận 

một cửa.  
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II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG; GIẢNG VIÊN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA 

ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề:  

- Những vấn đề chung về văn hóa công vụ. 

- Đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng. 

2. Giảng viên: Mời giảng viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng: 

- Tổ chức 01 lớp x 150 người x 03 ngày; thời gian dự kiến tổ chức vào trung 

tuần tháng 10 năm 2021 (sẽ có giấy mời sau). 

- Địa điểm: Tại hội trường Nhà Văn hoá huyện 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

- 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 

lên lớp 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 tỉnh kết quả tổ chức các lớp bồi dưỡng theo 

quy điṇh. 

2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chỉ tiêu bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2021 của UBND huyện lập 

danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng Văn hóa 

công vụ năm 2021 gửi về Phòng Nội vụ trước khi lớp bồi dưỡng diễn ra ít nhất 03 

ngày làm việc. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức được cử tham gia các khóa bồi dưỡng. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2021, 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. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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