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Mộc Châu, ngày 01 tháng 3 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức về công tác cải 
cách hành chính Nhà nước, văn thư lưu trữ, chế độ chính sách  

và thi đua khen thưởng năm 2022 
 
  

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của 

UBND huyện Mộc Châu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên 
địa bàn huyện. 

UBND huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng, 

tập huấn cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính Nhà nước, văn 
thư lưu trữ, chế độ chính sách và thi đua khen thưởng năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Cung cấp, cập nhật kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức các văn 

bản mới nhất của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác cải cách hành chính, văn 
thư lưu trữ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức…..qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững được các quy 
định hiện hành để triển khai thực hiện tại đơn vị. 

- Kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn 
vị để giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

 2. Yêu cầu 

- Nội dung tập huấn không chồng chéo với nội dung tập huấn của tỉnh; đi 
sâu vào những vấn đề nổi cộm, còn yếu kém trong triển khai thực hiện tại các cơ 

quan, đơn vị. 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; nội dung 

tập huấn phải thiết thực, sau tập huấn phải đánh giá được hiệu quả của công tác 
tập huấn. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN 

1. Nội dung 

- Chuyên đề 1: Tổng quan chung về CCHC; một số vấn đề trọng tâm của 

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và việc triển khai thực hiện Chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn 2021 - 2025. 
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- Chuyên đề 2: Quán triệt, triển khai các quy định về công tác thi đua 
khen thưởng; các hình thức thi đua; các hình thức khen thưởng. 

- Chuyên đề 3: Quán triệt, triển khai các nội dung về công tác văn thư, lưu 
trữ; lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 

- Chuyên đề 4: Quán triệt, triển khai các quy định về chế độ, chính sách, 

các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Phương pháp, giảng viên 

2.1. Phương pháp: Thuyến trình, quán triệt các văn bản, kết hợp hỏi đáp, 
làm bài trắc nghiệm. 

2.2. Giảng viên: - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ, 

       - Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

       - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT. 

3. Thành phần tham gia tập huấn 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Hiệu trưởng, hiệu phó các đơn vị trường học thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Công chức được giao tham mưu, tổng hợp công tác CCHC, văn thư lưu 

trữ, thi đua khen thưởng, kế toán UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học. 

4. Thời gian: Dự kiến trong Quý II/2022, thực hiện trong 02 ngày. 

 5. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tiểu 

khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu 

 III. KINH PHÍ 

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước 

năm 2022.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ: Tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch; chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thống nhất nội dung, tài liệu tập 
huấn; soạn thảo giấy mời hội nghị. Lập dự trù kinh phí, thanh quyết toán kinh 

phí theo đúng quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì phối hợp với Phòng Nội 
vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho hội nghị. 

3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: 

Bố trí phóng viên đến dự ghi hình, đưa tin, bố trí nhân viên kỹ thuật phụ trách 

market điện tử, hệ thống âm thanh, ánh sáng… trong thời gian tổ chức tập huấn. 

 4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Cử cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia tập huấn theo đúng thành phần, thời gian quy định. 



 3 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công 
chức về công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, chế độ chính sách và thi 

đua khen thưởng năm 2022 của huyện Mộc Châu./. 

  Nơi nhận: 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (45b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Long Trung Tâm 
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