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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân,  

xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  
 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế 

hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Kịp thời cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tiếp công 

dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội 

ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ.  

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phải đảm bảo đúng mục 

đích, đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả.  

- Việc cử công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phải đúng 

thành phần, đối tượng, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử 

lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

 - Thời gian: Dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

trong tháng 8 năm 2022; thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng văn bản. 

- Địa điểm: Tại thành phố Lạng Sơn. 

2. Thành phần:  

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. 

- Công chức Ban Tiếp công dân tỉnh, công chức Ban Tiếp công dân các 

huyện, thành phố. 
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- Cán bộ, công chức thuộc các tổ chức thanh tra sở, ban, ngành và thanh 

tra các huyện, thành phố. 

- Công chức Thanh tra tỉnh. 

3. Kinh phí: 

Kinh phí tổ chức Hội nghị được sử dụng từ nguồn chi thường xuyên được 

giao cho Thanh tra tỉnh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân các huyện, thành 

phố; Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố tổng hợp và 

thông tin số lượng công chức tham gia tập huấn (theo biểu mẫu gửi kèm) về Văn 

phòng Thanh tra tỉnh trước ngày 31/7/2022.  

2. Các cơ quan chủ động nghiên cứu, tổng hợp ý kiến bằng văn bản về 

những khó khăn, vướng mắc và những nội dung cần được giải đáp, làm rõ tại 

Hội nghị, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/7/2022 để tổng hợp (đồng thời 

gửi file mềm về địa chỉ email: thuymanhls@gmail.com). 

3. Giao Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh chỉ đạo chuẩn bị in ấn tài liệu và 

cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị tập huấn. 

4. Trưởng các Phòng nghiệp vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng 

để thực hiện tốt Kế hoạch này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Ban tiếp công dân các huyện, thành phố; 

- Thanh tra các sở, ban, ngành; 

- Thanh tra các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- VP, các phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Tuấn 
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