
TT Nội dung tập huấn, bồi dưỡng

Số 

người/số 

lớp dự 

kiến

Thời gian 

thực hiện
Đối tượng Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp 

thực hiện
Ghi chú

1 Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ Cả năm
Cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã

Các sở ngành cấp tỉnh, các phòng 

chuyên môn cấp huyện
UBND xã.

2
Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng an 

ninh đối tượng 4

Theo quy 

định

Cán bộ, công chức, người hoạt động KCT 

cấp xã
Ban chỉ huy Quân sự huyện, xã Ban CHQS xã

3
Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng 

hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.
25 người

Theo quy 

định
Đại biểu HĐND cấp xã HĐND tỉnh; HĐND huyện UBND xã.

4
Bồi dưỡng về kiến thức QLNN ngạch 

chuyên viên
1 người Cả năm Cán bộ, công chức. Trung tâm chính trị UBND xã.

5
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công 

tác CCHC
1 người Quý IV Công chức làm công tác CCHC UBND huyện UBND xã.

6
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công 

tác Văn thư lưu trữ
1 người Quý IV Công chức làm công tác VTLT UBND huyện UBND xã.

7
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công 

tác Thi đua - Khen thưởng
1 người Quý IV Công chức làm công tác TĐKT UBND huyện UBND xã.

8

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng 

dụng CNTT, ứng dụng phần mềm hồ 

sơ công việc trong thực thi công vụ

20 người Quý III Cán bộ, công chức xã UBND huyện UBND xã.
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