
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1010/UBND-NC Lạng Sơn, ngày  17 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 sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh; 
          - UBND các huyện, thành phố; 
          - Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện 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, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ 
chức trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là 
các cơ quan, đơn vị), Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 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. 

2. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị 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 tỉnh 
báo cáo Bộ Nội vụ trước tháng 12/2018. 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ 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 sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức 
trong diện quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp sở và tương đương (theo 
văn bản triển khai của Bộ Nội vụ). 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh 
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch 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: 
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- 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) Tăng cường công tác đánh giá chất lượng tổ chức các khóa bồi dưỡng; 
tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các khóa 
bồi dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. 

đ) Phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh thường xuyên rà 
soát, đánh giá tính phù hợp của tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; kịp thời 
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ biên soạn mới hoặc cập nhật, bổ 
sung tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và 
từng nhóm đối tượng lãnh đạo, quản lý. 

e) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 
tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao 
năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính 
trị, quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (kể cả 
bồi dưỡng tại nước ngoài); đề xuất các giải pháp nhằm huy động, thu hút các 
chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực 
tiễn tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. 

f) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; 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; kịp thời phát hiện và có phương hướng đề xuất 
xử lý nghiêm các trường hợp bổ nhiệm sai so với quy định.  

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, xây dựng báo cáo 
của UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, gửi Bộ Nội vụ hàng năm theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc cân đối nguồn ngân sách để thực 
hiện các chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hoàn thành 
các mục tiêu đã đề ra. 

4. Các sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh; UBND các 
huyện, thành phố có trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 
tỉnh trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng 
lãnh đạo, quản lý thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.  
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c) Phối hợp với Sở Nội vụ, 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. 

5. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh 

a) Chủ động trong việc đề xuất với UBND tỉnh giao nhiệm vụ biên soạn 
mới, biên soạn bổ sung, cập nhật nội dung mới trong tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, 
quản lý cấp phòng và tương đương theo chương trình bồi dưỡng được cấp có 
thẩm quyền ban hành, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn, từng nhóm đối 
tượng bồi dưỡng và tình hình thực tiễn của địa phương. 

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc tổ chức các 
khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 
theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã được phê duyệt, ban hành. 

c) Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ giảng viên Nhà trường 
tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý; 
tăng cường hợp tác, phối hợp với các cơ sở đào tạo Trung ương để mời các 
chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên cao cấp, nhà quản lý có năng lực, kinh 
nghiệm thực tiễn để tham gia giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng các khóa bồi 
dưỡng tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý do Nhà trường tổ chức. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Trường Chính trị Hoàng Văn 
Thụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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