
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

V/v bồi dưỡng CBCC cấp xã 

giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc 

hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2021-2025, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến 

thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển 

đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng 

yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo theo yêu cầu của Bộ 

Nội vụ tại Công văn trên; trình UBND tỉnh trước ngày 29/6/2022;  

2. Hằng năm, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 

xã; trình UBND tỉnh trước ngày 25/12. 

(Công văn số 2580/BNV-ĐT gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng THNC, TT TH-CB;  

- Lưu: VT (TPT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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