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KẾ HOẠCH 

    Đào tạo, bồi dưỡng công chức Ban Dân tộc năm 2022 

                        

Thực hiện Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

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

viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng cao, phù hợp với vị trí 

việc làm, lĩnh vực công tác; có kỹ năng nghiệp vụ thành thạo; tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cho những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội 

nhập quốc tế. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức phải quán triệt thực hiện đầy đủ 

quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm toàn diện năng 

lực và phấm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn nhằm 

góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu sau khi được đào tạo, bồi 

dưỡng. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

Công chức Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

1. Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 01 người; 

2. Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 01 người.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng thuộc Ban Dân tộc có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng sắp 

xếp công việc, bố trí công chức tham gia đầy đủ chương trình đào tạo, bồi dưỡng. 

Văn phòng chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục, điều kiện cần thiết tham mưu 

cho lãnh đạo Ban cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, đáp ứng năng 

lực công tác./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;                                                                                      
- Lãnh đạo Ban; 

- CVP, CTTra,TPNV; 

- Lưu: VT. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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