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KẾ HOẠCH 

Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và 

 Đại biểu HĐND các xã, thị trấn năm 2019 

 
 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

 Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND 

huyện về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019; 

UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho 

cán bộ, công chức, viên chức và Đại biểu HĐND các xã, thị trấn năm 2019 

với các nội dung cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

I. Mục đích 

   Nhằm chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần 

củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền. Đổi mới lề lối làm 

việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ 

tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ 

chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong. Trang bị 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, 

khả năng ứng xử và giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân, 

hướng đến một xã hội văn minh, hoạt động công vụ có nền nếp, nâng cao sự hài 

lòng của người dân.  

  Nâng cao trình độ, kỹ năng của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ 

quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động 

cho đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả và chất lượng hoạt động của HĐND cũng như của từng đại biểu HĐND 

để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. 

.II. Yêu cầu 

Kế hoạch phải được tổ chức triển khai kịp thời, đúng mục đích, đúng đối 

tượng, có hiệu quả, nội dung tập huấn, tuyên truyền phù hợp, thiết thực, có sự 
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phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành chức năng, tránh phô trương, hình 

thức, làm theo phong trào. 

B. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 

 Tổng số mở 03 lớp bồi dưỡng: Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước 

về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; Bồi dưỡng quản 

lý hành chính nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý đất đai; Bồi 

dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND cấp xã, cụ thể: 

I. Lớp thứ nhất: Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước về siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ: 

1. Tổng số 04 chuyên đề gồm:  

 1.1. Chuyên đề 1: Đạo đức công vụ 

 - Công vụ và đạo đức công vụ;  

 - Quá trình hình thành đạo đức công vụ; 

 - Các yếu tố liên quan đến đạo đức công vụ;  

 - Đạo đức công vụ gắn liền với việc xử lý "mâu thuẫn lợi ích" khi công 

chức thực thi công việc được nhà nước giao;  

 - Đạo đức công vụ và chống tham nhũng;  

 - Pháp luật về đạo đức trong thực thi công vụ. 

 1.2. Chuyên đề 2: Trách nhiệm công vụ 

 - Công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ;  

 - Phân loại trách nhệm công vụ;  

 - Pháp luật về trách nhiệm công vụ;  

 - Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức. 

1.3. Chuyên đề 3: Kỷ luật, kỷ cương hành chính  

 - Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

 - Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; trách nhiệm của cán bộ, công 

chức;  

   - Cán bộ, công chức trong nền hành chính chuyển đổi. 

1.4. Chuyên đề 4: Văn hóa công sở 

 - Khái niệm, đặc điểm và vai trò của văn hóa công sở; 

 - Các yếu tố cấu thành văn hóa công sở: 

 + Trang phục; 

 + Bài trí công sở; 

 + Chuẩn mực ứng xử nơi công sở. 
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 - Xây dựng văn hóa công sở; 

 - Nhu cầu xây dựng văn hóa công sở; 

- Những thách thức trong xây dựng văn hóa công sở. 

2. Đối tượng: 

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp, các Hội đặc thù; 

- Cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn. 

 3. Số lượng học viên: 250 người. 

 4. Thời gian bồi dưỡng: 02 ngày, dự kiến quý III/2019 (thời gian mở lớp 

tập huấn cụ thể từng lớp sẽ có thông báo sau). 

 5. Địa điểm: Hội trường UBND huyện (Khối liên cơ quan khu 1 thị trấn 

Đình Lập). 

6. Phân bổ chỉ tiêu 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: mỗi đơn vị 02 người        

(gồm 01 lãnh đạo và 01 công chức). 

- Các đơn vị sự nghiệp: mỗi đơn vị 02 người (gồm 01 lãnh đạo và 01 

viên chức). 

- Các Hội đặc thù Chữ thập đỏ, Đông y: mỗi đơn vị 02 người (gồm 01 

lãnh đạo và 01 viên chức). 

- Các đơn vị trường học: mỗi đơn vị từ 04-05 người (gồm Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, kế toán). 

- UBND các xã, thị trấn: mỗi đơn vị từ 04-05 người (Đại điện lãnh đạo 

Đảng ủy, UBND xã; Công chức: Văn hóa – Xã hội, Văn phòng – Thống kê). 

II. Lớp thứ hai: Bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước về giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý đất đai 

1. Tổng số 02 chuyên đề gồm: 

1.1. Chuyên đề 1: Giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở 

1.1.1. Khái quát chung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

 -  Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

 - Quyền khiếu nại, tố cáo; 

 - Tiếp công dân; 

 - Thủ tục khiếu nại, tố cáo; 

- Đơn khiếu nại, tố cáo. 

1.1.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

 - Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: 
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 + Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu; 

 + Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2; 

 + Thẩm quyền giải quyết khiếu nại ở cấp cơ sở. 

 - Thẩm quyền giải quyết tố cáo: 

 + Giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức; 

 + Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật khác; 

- Thẩm quyền giải quyết tố cáo ở cấp cơ sở.  

1.1.3. Thủ tục giải quyết khiếu nại: 

 - Thụ lý giải quyết khiếu nại; 

 - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu; 

 - Trình tự thủ tục: 

 + Xác minh nội dung khiếu nại; 

 + Tổ chức đối thoại; 

 + Quyết định giải quyết khiếu nại ; 

 + Gửi quyết định giải quyết khiếu nại ; 

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại.  

1.1.4. Thủ tục giải quyết tố cáo:  

 - Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;  

 - Xác minh nội dung tố cáo;  

 - Kết luận nội dung tố cáo;  

 - Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;  

 - Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị 

tố cáo. 

1.2. Chuyên đề 2: Quản lý đất đai 

- Pháp luật về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Pháp luật về giải quyết đất đai; 

- Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý vi phạm pháp 

luật về tranh chấp đất đai. 

2. Số lượng: 95 người. 

3. Thời gian: 02 ngày, dự kiến quý III/2019 (thời gian mở lớp tập huấn 

cụ thể từng lớp sẽ có thông báo sau). 

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện (Khối liên cơ quan khu 1 thị trấn 

Đình Lập). 



 5 

5. Phân bổ chỉ tiêu: 

- Các cơ quan chuyên môn: mỗi đơn vị 02 người (lãnh đạo và công chức). 

- Các đơn vị sự nghiệp: mỗi đơn vị 02 người (lãnh đạo và viên chức). 

- Phòng Tài nguyên môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng 

đăng ký đất đai: mỗi đơn vị 04 - 06 người (lãnh đạo và công chức, viên chức 

trong đơn vị). 

- UBND các xã, thị trấn: mỗi đơn vị từ 04-06 người (gồm đại diện lãnh 

đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; công chức: Địa chính và Tư pháp - Hộ tịch). 

III. Lớp thứ ba: Bồi dưỡng kỹ năng cho Đại biểu HĐND các xã, 

thị trấn 

  1. Tổng số 03 chuyên đề gồm: 

1.1. Chuyên đề 1: Kỹ năng thẩm tra, giám sát tài chính – ngân sách cho 

đại biểu HĐND 

- Những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13; 

- Những vấn đề chung về quản lý ngân sách xã; 

- Kỹ năng phân tích, giám sát ngân sách xã; 

- Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. 

1.2. Chuyên đề 2: Kỹ năng giám sát, đánh giá đầu tư và quản lý chất 

lượng công trình xây dựng cơ bản tại xã 

- Kỹ năng giám sát đầu tư dự án đầu tư cấp xã; 

- Đánh giá dự án đầu tư công; 

- Quản lý chất lượng công trình tại xã. 

1.3. Chuyên đề 3: Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND  

- Kỹ năng tiếp xúc cử tri; 

- Kỹ năng chất vấn; 

- Kỹ năng giám sát; 

- Kỹ năng đánh giá của đại biểu; 

- Kỹ năng xây dựng chương trình hoạt động; 

- Kỹ năng tại kỳ họp HĐND. 

2. Số lượng: 130 người. 

3. Thời gian: 02 ngày, dự kiến quý III/2019, (thời gian mở lớp tập huấn 

cụ thể từng lớp sẽ có thông báo sau). 

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện (Khối liên cơ quan khu 1 thị trấn 

Đình Lập). 

5. Đối tượng: Chủ tịch; Phó Chủ tịch; Trưởng, Phó và thành viên 02 ban 

HĐND các xã, thị trấn. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức tập huấn do ngân sách huyện đảm bảo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở đào tạo tổ chức tập huấn theo kế hoạch; đảm 

bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức các lớp tập huấn. 

- Sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.  

- Tham mưu ban hành thông báo thời gian cụ thể tổ chức lớp tập huấn tới 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn; 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện về 

UBND huyện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Có trách nhiệm triển khai, rà soát, lập danh sách công chức, viên chức 

trong cơ quan và các đơn vị trường học theo chỉ tiêu phân bổ (theo mẫu biểu số 

01, 02 gửi kèm trên Chương trình eOffice) và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 

26/06/2019 để tổng hợp.  

3. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các 

xã, thị trấn 

Lập danh sách đăng ký cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng 

theo chỉ tiêu phân bổ theo lớp (theo mẫu biểu gửi kèm trên Chương trình 

eOffice) và gửi về Phòng Nội vụ trước 25/6/2019, bản mềm gửi theo địa chỉ: 

viloan88lsls@gmail.com để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức bồi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên 

chức và Đại biểu HĐND các xã, thị trấn năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;          

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Các cơ quan chuyên môn,  

  đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- Các Hội: Đông y, Chữ thập đỏ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

         Lê Văn Thắng 

 

(b/c) 
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