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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; 

nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnhLạng Sơn năm 2022; UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch tổ chức 

lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; nghiệp vụ công 

tác hòa giải cơ sở năm 2022, cụ thể như sau: 

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

1. Mục đích 

-  Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính 

trị, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả cho đội ngũ công chức, viên 

chức, hòa giải viên cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, hòa giải viên 

cơ sở chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng 

lực đáp ứng yêu nhiệm vụ được giao. 

-  Gắn với công tác chuyên môn và chỉ tiêu hòa giải thành ở cơ sở nhằm 

đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phục vụ công 

tác tham mưu và tỷ lệ hòa giải thành.   

2. Yêu cầu 

-  Việc tổ chức bồi dưỡng công chức, hòa giải viên được thực hiện phải 

đảm bảo đúng đối tượng, nội dung phù hợp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.    

-  Việc cử công chức, hò giải viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

phải đảm bảo công khai minh bạch, trình tự thủ tục được tuân thủ Quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng của tỉnh, huyện, cơ quan, đơn vị đề ra.  

3. Đối tượng bồi dưỡng 

3.1. Đối tượng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

(120 đại biểu) 

- Mỗi cơ quan chuyên môn, thuộc huyện cử 02 công chức tham dự.  

- Đội trật tự, Hạt Kiểm Lâm, Quản lý thị trường, Công An huyện cử 01 

công chức tham dự. 

- Mỗi xã, thị trấn cử 04 công chức tham dự (trong đó 01  Chủ tịch  và 03 

công chức gồm: Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng; Công an). 
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3.2. Đối tượng lớp nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở (100 đại biểu) 

Tổ trưởng tổ hòa giải của 100 thôn, khu phố có nhiều vụ việc, tỷ lệ hòa 

giải thành thấp, vụ việc hòa giải phức tạp. 

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

ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề:  

1.1.Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

- Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020.  

        - Nghị định số118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 - Hướng dẫn lập biên bản, quyết định trong xử lý vi phạm hành chính. 

1.2.Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở 

- Luật hòa giải ở cơ sở. 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. 

- Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày  

09/9/2020 của Bộ Tư pháp. 

2. Giảng viên: Mời giảng viên của tỉnh. 

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

- Tổ chức 01 lớp x 120 đại biểu x 0,5 ngày; thời gian tổ chức trong quý II 

hoặc quý III năm 2022 (sẽ có giấy mời sau). 

- Tổ chức 01 lớp x 100 đại biểu x 01 ngày; thời gian tổ chức trong quý II 

hoặc quý III năm 2022 (sẽ có giấy mời sau). 

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 nhà 5 tầng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 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 kết quả tổ chức các lớp bồi dưỡng theo quy định. 
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2. Các cơ quan chuyên môn, Công an huyện, Hạt kiểm lâm, Đội quản 

lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng), Đội trật tự Đô 

thị; UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chỉ tiêu bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2022 của UBND huyện 

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

Văn hóa công vụ năm 2022 gửi về Phòng Tư pháp trước khi lớp bồi dưỡng 

diễn ra ít nhất 03 ngày làm việc. 

- Phối hợp với Phòng Tư pháp trong công tác quản lý cán bộ, công chức, 

được cử tham gia các khóa bồi dưỡng. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm 

hành chính; nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy;             

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Công an huyện, Hạt kiểm lâm, Đội quản lý thị trường 

số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện HL), Đội trật tự Đô thị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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