
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN LÃNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2772/UBND-NV             Văn Lãng, ngày 07 tháng  10  năm 2018 
 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của  

Thủ tướng Chính phủ 
 

Kính gửi:              
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 01/2018/TT-

BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán 

bộ, công chức, viên chức;  

Thực hiện Công văn số 1010/UBND-NC ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai các nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi 

dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm 

chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán 

bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong việc học tập, bồi 

dưỡng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên. 

- Tham mưu, đề xuất, phối hợp với Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện 

ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý theo các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo.  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ sở đào tạo trong việc đánh giá chất 

lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức sau khi bồi dưỡng; 

đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đối với cán bộ 

lãnh đạo, quản lý. 

2. Phòng Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị 
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tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng việc đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng và tương đương đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

đương nhiệm và cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch bổ nhiệm 

chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tham mưu UBND huyện 

báo cáo Sở Nội vụ. 

b) Tham mưu cho UBND huyện rà soát, đánh giá thực trạng việc đáp ứng 

tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch 

lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp phòng và tương đương (theo văn bản triển khai 

của Sở Nội vụ). 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện 

về việc cử cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn 

chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (tập trung thực 

hiện trong năm 2019 và năm 2020), đảm bảo các mục tiêu sau: 

- Đến hết năm 2020: 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản 

lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy 

định hiện hành. 

- Đến năm 2021: 100% cán bộ, công chức, viên chức phải được bồi 

dưỡng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý. 

d) Tham mưu, giúp UBND huyện trong việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, 

giám sát đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của 

các cơ quan, đơn vị.  

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, xây dựng báo cáo 

của UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, gửi Sở Nội vụ hàng năm theo quy định. 

 3. Phòng Tài chính 

Tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện các thủ tục thanh toán, 

chi trả chế độ bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu đã đề ra. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                            
   - Như trên; 

   - TT HĐND huyện; 

   - CT, PCT UBND huyện;  

   - VP HĐND và UBND huyện; 

   - Trang thông tin điện tử huyện;                        
   - Phòng Nội vụ huyện (2b);                                                                      

   - Lưu: VT.    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

          Nguyễn Đình Trường 
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