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Số: 65/KH-UBND  Bắc Sơn, ngày 06 tháng  11  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính nhà nước 

và nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ, năm 2018 

–––––––––––– 

 

 Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của Chủ tịch UBND 

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

chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; 

 UBND huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng 

quản lý hành chính nhà nước và công tác Văn thư - Lưu trữ cho cán bộ, công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích. 

 Học tập và bồi dưỡng kiến thức nhằm góp phần nâng cao trình độ và năng 

lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Giúp cán bộ, công 

chức, viên chức nâng cao kiến thức và các kỹ năng về quản lý hành chính nhà 

nước và nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn, như: Những kiến thức cơ 

bản; cán bộ, công chức, viên chức; một số kỹ năng về nghiệp vụ hành chính; 

nghiệp vụ về công tác văn thu - lưu trữ,... nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức 

nắm rõ và áp dụng vào thực thi nhiệm vụ được giao. 

 2. Yêu cầu. 

Thông qua bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ được 

giao; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, hiệu 

quả hoạt động của cán bộ, công chức.  

 II. NỘI DUNG.  

 1. Lớp 1: Kỹ năng quản lý hành chính nhà nước. 

- Chuyên đề 1: Những kiến thức cơ bản về công vụ; cán bộ, công chức, 

viên chức.     

- Chuyên đề 2: Một số kỹ năng về nghiệp vụ hành chính.  

 2. Lớp 2: Quản lý hành chính nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. 

- Chuyên đề 1: Khái quát chung về văn thư, lưu trữ. 

- Chuyên đề 2: Lập và quản lý hồ sơ trong văn phòng. 
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- Chuyên đề 3: Nghiệp vụ về lập hồ sơ điện tử và lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện 

tử. 

- Chuyên đề 4: Tổ chức công tác bảo quản tài liệu lưu trữ và công tác phục 

vụ khai thác tài liệu lưu trữ. 

- Chuyên đề 5: Kỹ năng phân tích công việc và kỹ năng phân công phối 

hợp trong hoạt động lưu trữ. 

 III. TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN. 

 1. Cơ quan chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn. 

 2. Đơn vị phối hợp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo tư vấn Thăng 

Long. 

 3. Thành phần, thời gian. 

a) Số lượng 02 lớp (Dự kiến lớp 1: 300 học viên và lớp 2: 100 học viên là 

đại diện công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện). 

b) Thời gian 02 ngày/lớp, dự kiến trong tuần 2 và tuần 4 tháng 11/2018 

(thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

 4. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường tầng 5 trụ sở UBND huyện và Hội 

trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

 Kinh phí tổ chức được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp theo 

Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Bắc Sơn về 

việc điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Phòng Nội vụ. 

 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí, tổng hợp lập danh sách cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia và tổ chức các lớp bồi 

dưỡng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của cơ sở và đáp yêu cầu 

nhiệm vụ công việc. 

 - Phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo tư vấn Thăng Long 

trong việc tổ chức và quản lý lớp tập huấn, thực hiện thanh quyết toán kinh phí 

Hội nghị. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tập huấn theo quy định. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 Phối hợp với Phòng Nội vụ lập dự toán kinh phí các lớp tập huấn và theo 

dõi thực hiện quyết toán kinh phí bảo đảm đúng quy định. 

 3. Đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 
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 Sắp xếp công việc, bố trí và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia các lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm khi có 

thông báo triệu tập. 

 Trên đây là Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính nhà 

nước và nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ đối với cán bộ, công chức huyện 

Bắc Sơn./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CTTNHH Đào tạo tư vấn Thăng Long; 

- VP HĐND&UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ; 

  Phòng TC-KH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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