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      Đình Lập, ngày 26 tháng 8 năm 2019 

V/v đề nghị phối hợp mở lớp                

bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

Đảng đối với Bí thư chi bộ các 

thôn, khu phố năm 2019 

 

         
Kính gửi: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

 Ngày 02/5/2019, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 

117/KH-UBND về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với Bí thư các 

thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019; 

 Để tổ chức mở lớp bồi dưỡng được kịp thời, hiệu quả, UBND huyện đề 

nghị Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND 

huyện Đình Lập mở lớp bồi dưỡng với các nội dung sau: 

 1. Cử giảng viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho 118 Bí thư 

Chi bộ các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. 

 2. Thời gian mở lớp: 02 ngày, thực hiện trong tháng 9/2019; Địa điểm mở 

lớp: Hội trường Lớn UBND huyện. 

 3. Cung cấp 01 bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ Bí thư chi bộ thôn, khu phố 

để Ban tổ chức lớp học tự in ấn phục vụ cho lớp học. Tài liệu tập huấn gồm 06 

chuyên đề, cụ thể: 

 - Chuyên đề 1: Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện 

nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở. 

 - Chuyên đề 2: Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân 

chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển KT-XH. 

 - Chuyên đề 3: Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán 

bộ, Đảng viên ở cơ sở. 

 - Chuyên đề 4: Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước ta. 

 - Chuyên đề 5: Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ cơ sở. 

 - Chuyên đề 6: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ củ Chi ủy, Bí thư chi bộ. 



  

UBND huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Trường Chính trị Hoàng Văn 

Thụ tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện, phối hợp với UBND huyện để tổ chức lớp bồi 

dưỡng đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo kế hoạch đề ra./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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