UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NỘI VỤ

------Số: 419 /SNV-CCVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------Lào Cai, ngày 04 tháng 5 năm 2022

V/v triệu tập học viên lớp bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng cho chức danh Chủ
tịch, PCT HĐND, UBND
xã, phường, thị trấn năm 2022.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lào Cai.
Thực hiện Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của
UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2022, Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng cho chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường,
thị trấn (gọi chung là cấp xã) tỉnh Lào Cai như sau:
1. Mục tiêu:
Cung cấp, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ
tịch HĐND, UBND cấp xã tỉnh Lào Cai để vận dụng thực hiện tốt hơn chức trách
nhiệm vụ được giao.
2. Đối tượng:
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn
tỉnh. Ưu tiên những trường hợp mới được bổ nhiệm, chỉ tiêu được phân bổ như sau:
TT
1
2
3
4
5

Huyện, thành phố
Mường Khương
Bảo Yên
Bắc Hà
Si Ma Cai
TP Lào Cai

Số chỉ tiêu
Huyện, thành
TT
(người)
phố
16
6 Sa Pa
12
7 Bảo Thắng
16
8 Văn Bàn
8
9 Bát Xát
10

Số chỉ tiêu
(người)
12
10
18
18

3. Thời gian, địa điểm: Thời gian bồi dưỡng 05 ngày
- Lớp thứ nhất gồm các huyện, tp: Mường Khương, Bắc Hà; Bảo Yên, Si
Ma Cai và TP Lào Cai. Khai giảng 7h30 ngày 23/5/2022;
- Lớp thứ hai gồm các huyện, thị xã: Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên và thị xã
Sa Pa. Khai giảng 8h30 ngày 23/5/2022;
- Địa điểm tổ chức lớp: Khách sạn Lào Cai Galaxy; Địa chỉ số 268, đường
Minh Khai, phường Lào Cai - TP Lào Cai.

4. Nội dung bồi dưỡng:
Bồi dưỡng kiến thức theo Bộ tài liệu do Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ,
ngành Trung ương ban hành có sự sửa đổi, bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng
theo yêu cầu của Sở Nội vụ cho phù hợp với tình hình thực tế.
5. Kinh phí:
- Sở Nội vụ chuẩn bị kinh phí tổ chức lớp; in tài liệu cho học viên theo quy
định của UBND tỉnh.
- UBND các xã, phường, thị trấn thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ
tham gia bồi dưỡng theo quy định của tỉnh (tiền phụ cấp lưu trú; tiền tàu xe; tiền thuê
chỗ nghỉ).
6. Tổ chức thực hiện:
- Sở Nội vụ lựa chọn, mời giảng viên tham gia giảng dạy và chuẩn bị các
điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức lớp bồi dưỡng.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố giao phòng Nội vụ tham mưu rà soát,
lập danh sách cử cán bộ đi bồi dưỡng theo đúng đối tượng, thời gian nêu trên.
Quyết định cử cán bộ đi bồi dưỡng (đính kèm danh sách theo mẫu) và đề xuất
Nhóm trưởng quản lý học viên của huyện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17/5/2021,
đồng thời gửi vào Email:nmnham-snv@laocai.gov.vn; Trường hợp địa phương có
nhu cầu bổ sung thêm CBCC so với chỉ tiêu được giao, CBCC diện bổ sung không
được cấp phát tài liệu bồi dưỡng theo quy định.
Trên đây là nội dung triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng
cho chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh
Lào Cai năm 2021. Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan
tâm phối hợp, cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Nội vụ các huyện,TX,TP;
- Phòng XDCQ;
- Lưu: VT, CCVC.
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