
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 907 /UBND-NV 

V/v cử công chức tham dự Lớp 

bồi dưỡng về kỹ năng cung ứng 

dịch vụ hành chính công 

  Đình Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2018 

 
Kính gửi: UBND các xã: Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Bắc Lãng. 

 

 Căn cứ Văn bản số 4835/BNV-CCHC ngày 01/10/2018 của Bộ Nội vụ về 

việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công chức tham gia cung ứng 

dịch vụ hành chính công tại các xã thuộc diện xây dựng nông thôn mới; 

 Căn cứ Giấy mời số 230/GM-SNV ngày 08/10/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn mời tham dự Lớp bồi dưỡng về kỹ năng cung ứng dịch vụ hành 

chính công; 

 UBND huyện Đình Lập thông báo việc mở lớp bồi dưỡng cho công chức 

cấp xã, cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự 

a) Số lượng học viên 

- UBND các xã Đình Lập, Cường Lợi, Bắc Xa, Bính Xá: Mỗi xã cử 03 

công chức; 

- UBND xã Bắc Lãng cử 02 công chức. 

b) Đối tượng 

Công chức thuộc các lĩnh vực: Đất đai - Tài nguyên Môi trường; Tư pháp - 

Hộ tịch, Lao động - Xã hội. 

2. Thời gian 

Thời gian bồi dưỡng 02 ngày (16-17/10/2018); Khai mạc 07 giờ 30 phút 

ngày 16/10/2018. 

3. Địa điểm 

Tại Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

4. Nội dung bồi dưỡng 

 Kỹ năng giao tiếp hành chính; Kỹ năng xử lý tình huống quản lý; Kỹ năng 

cung cấp dịch vụ hành chính công lĩnh vực Đất đai - Tài nguyên Môi trường cấp 

xã; Kỹ năng cung cấp dịch vụ hành chính công lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; 

Kỹ năng cung cấp dịch vụ hành chính công lĩnh vực Lao động - Xã hội cấp xã. 

(Nội dung bồi dưỡng theo Chương trình gửi kèm Công văn) 
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5. Kinh phí 

Kinh phí đi lại, ăn ngủ của học viên do cơ quan cử học viên chi trả theo quy 

định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã chọn cử công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng đúng đối tượng. Danh sách công chức gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 

12/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ; bản mềm gửi theo địa chỉ gmail: 

noivudl@gmail.com. 

(Danh sách đăng ký theo Mẫu gửi kèm trên Chương trình eOffice) 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã triển khai thực hiện. Trong quá trình 

tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Phòng Nội vụ để cùng 

thống nhất thực hiện./. 
 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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