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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v bổ sung nội dung đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 
 

 

 Kính gửi: Các Sở, Ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh. 

Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, Sở Nội vụ đã 

ban hành văn bản số 1382/SNV-CCVC ngày 02/11/2021 về việc đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Sau khi tổng hợp rà soát nội dung đăng ký nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ nhận thấy các cơ quan, 

đơn vị thống kê chưa đầy đủ các nội dung đào tạo, bồi dưỡng dự kiến tổ chức 

trong năm 2022 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, theo chương trình, đề án, 

kế hoạch giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt1. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2022 chung cho toàn tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm 

tra, rà soát, bổ sung chỉ tiêu, thống kê nội dung đào tạo, bồi dưỡng dự kiến tổ chức 

thực hiện trong năm 2022, theo các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh 

giao đơn vị chủ trì thực hiện (nếu có). 

Văn bản và phụ lục (theo mẫu đính kèm) bổ sung đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 29/11/2021 để tổng hợp vào Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị trao 

đổi trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại 02053.814.676; 0982.446.338 (đ/c 

Hoàng Trung Mạnh, Chuyên viên phòng Công chức viên chức) để thống nhất thực 

hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở NV; 

- VP, CCVC, XDCQ&CTTN; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
   
 

Hoàng Thị Luân 
 

  

                                                           

1 Ví dụ: Đề án 561 (Sở Giáo dục và Đào tạo); Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (Sở Thông tin và Truyền thông); Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 (Ban Dân tộc); Bồi dưỡng đội ngũ công chức nghiệp 

vụ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, đảm bảo tiêu chuẩn của kiểm toán viên (Sở Tài chính)…. 
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 DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN 

1. Sở Công Thương 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

3. Sở Giao thông vận tải 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

6. Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

7. Sở Ngoại vụ 

8. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

9. Sở Tài chính 

10. Sở Tài nguyên và Môi trường 

11. Sở Thông tin và truyền thông 

12. Sở Tư pháp 

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

14. Sở Xây dựng 

15. Sở Y tế  

16. Thanh Tra tỉnh 

17. Ban Dân tộc  

18. BQL khu KTCK khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

19. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 
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