
UBND TỈNH LẠNG SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TƯ PHÁP                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                           

    Số: 03 /KH-STP                             Lạng Sơn, ngày  07  tháng 01 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH  

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND  ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

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

chức, viên chức năm 2022, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công 

chức, viên chức năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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, 

góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức 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 quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng được đầy đủ các điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phục vụ công tác quy hoạch, điều động, bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.   

2. Yêu cầu 

-  Việc tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức 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, viên chức 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, cơ quan, đơn vị đề ra.  

II.  NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

1. Bồi dưỡng theo chỉ tiêu do tỉnh phân bổ chỉ tiêu 

- Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức vụ Lãnh 

đạo, quản lý đối (lãnh đạo cấp phòng và tương đương). 

-  Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch: Chuyên 

viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương. 

-  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức chuyên 

ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức theo các lĩnh vực. 

-  Bồi dưỡng văn hóa công vụ thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

-  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 
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-  Bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước, 

quản lý kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa theo vị trí chức vụ, chức 

danh và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý phát triển kinh tế, xã hội 

-  Bồi dưỡng kiến thức về chính phủ điện tử, chuyển đổi số, cải cách nền 

hành chính công vụ. 

2. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động trong lĩnh 

vực chuyên môn ngành Tư pháp 

2.1.  Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp Luật hộ tịch, công chứng, 

chứng thực, bồi thường nhà nước.  

- Đơn vị chủ trì: phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

- Thời gian thực hiện: trong quý II, III năm 2022 

 

2.2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật 

về quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.  

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở 

- Thời gian thực hiện: quý III năm 2022 

 

2.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh.  

- Đơn vị chủ trì: phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2022     

 

 2.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng vềcông tác kiểm tra, rà soát, xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật; kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. 

-  Đơn vị chủ trì: phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thời gian thực hiện: quý II, III năm 2022. 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng được giao chủ trì dựng xây dựng kế 

hoạch thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ; Thực hiện biên soạn, tập hợp đầy đủ tài 

liệu, đề cương cho việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả. 

  2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị 

chuẩn bị các điều kiện, kinh phí…thực hiện. 

Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện để đôn đốc, bảo đảm việc triển khai 

đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. 
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3. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung 

liên quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành 

phố phối hợp; 

- Lưu: VT, VP; 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thanh Sơn 
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