
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /SNgV-TTr 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo bồi 

dưỡng về nghiệp vụ Thanh tra 

năm 2023 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

   

    

 
Kính gửi: Thanh tra tỉnh 

Thực hiện Công văn số 3391/ VP-THNC ngày 29/7/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ Thanh tra 

năm 2023, trên cơ sở căn cứ nội dung Công văn số 338/TCBTT-ĐT  của Trường cán 

bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Sở Ngoại vụ đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng như sau: 

I. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh 

tra viên chính, thanh tra viên cao cấp 
 

STT Hệ đào tạo, bồi dưỡng 

Cơ quan Thanh tra 

Nhà nước Cộng Ghi chú 

Tỉnh Huyện Sở 

1 Nghiệp vụ Thanh tra viên       

2 Nghiệp vụ Thanh tra viên chính   01   

3 Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp      

 Tổng cộng   01   
 

II. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệm vụ chuyên 

ngành, chuyên sâu và các kỹ năng khác 

STT Hệ đào tạo, bồi dưỡng 
Số lượng 

đăng ký 
Ghi chú 

1 
Bồi dưỡng nghiệp vụ Tiếp công dân, xử lý đơn thư, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo  
  

2 
Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ 

sở 
01  

3 
Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ trưởng tổ xác minh nội 

dung khiếu nại, tố cáo 
  

4 
Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Ban tiếp công dân các 

cấp 
  

5 

Bồi dưỡng kiến thức về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo cho người đứng đầu cơ quan 

đơn vị, tổ chức 

  



2 

 

6 
Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng 

kế hoạch thanh tra 
01  

7 Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra 01  

8 Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra xây dựng cơ bản   

9 Bồi dưỡng  kỹ năng thanh tra, kiểm tra tài chính   

10 

Thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp  

  

11 
Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức được giao thực 

hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
01  

12 
Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân ở xã, phường, thị trấn 
  

13 

Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra 

nhân dân ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp 

  

14 

Kỹ năng phương pháp thực hiện các biện pháp pháp 

hiện, phòng ngừa các hành vi tham nhũng tại các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 

  

15 
Pháp luật về phòng chống tham nhũng và kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 
01  

16 Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính 01  

17 Lãnh đạo quản lý cấp phòng   

18 Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CV   

19 Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CVC   

20 Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CVCC   

 Cộng 06  

Sở Ngoại vụ trân trọng gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp theo nhu cầu./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu VT (ĐH).   

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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