
  
 

UBND TỈNH LÀO CAI 
THANH TRA TỈNH 

 
Số:       /TT-VP 

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Trường Cán bộ Thanh tra 

Thanh tra tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 338/TCBTT-ĐT ngày 
13/7/2022 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2023; qua rà soát, Thanh tra tỉnh Lào Cai lập danh sách và đăng ký 
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 (có Danh sách đăng ký kèm theo). 

Đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT, TCCB. 

CHÁNH THANH TRA 
 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Sinh 

 



  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 
NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC THANH TRA NĂM 2023 

  (Kèm theo văn bản số        /TT-VP ngày        /8/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai) 

1. Đăng ký nhu cầu đào tạo các hệ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên 

chính, Thanh tra viên cao cấp 

Stt Chỉ tiêu 
Cơ quan Thanh tra 

Tổng cộng   Ghi chú 
Tỉnh Huyện Sở 

1 Nghiệp vụ Thanh tra viên 0 2 3 5  

2 Nghiệp vụ Thanh tra viên chính 2 0 10 12  

3 Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp 1 0 0 1  

 Cộng 3 2 13 18  

2. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên sâu và các kỹ năng 

mềm khác 

Stt Hệ đào tạo, bồi dưỡng Số lượng Ghi chú 

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC 67 
Mở tại thị 
xã Sa Pa 

(60 người) 

2 Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết KNTC ở cơ sở 1  

3 Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ trưởng tổ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo 4  

4 Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Ban tiếp công dân các cấp 1  



  

 

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 
3  

6 Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra 3  

7 Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Đoàn thanh tra 8  

8 Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra xây dựng cơ bản 2  

9 Bồi dưỡng kỹ năng thanh tra, kiểm tra tài chính 11  

10 
Thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
  

11 
Bồi dưỡng cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành 
7  

12 
Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị 

trấn 
60 

Mở tại thị 
xã Sa Pa 

(60 người) 

13 
Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn 
vị sự nghiệp, doanh nghiệp 

2  

14 
Kỹ năng, phương pháp thực hiện các biện pháp phát hiện, phòng ngừa các 

hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
66 

Mở tại thị 

xã Sa Pa 
(60 người) 

15 
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn 
64 

Mở tại thị 

xã Sa Pa 
(60 người) 



  

 

16 Bồi dưỡng kỹ năng xử phạt VPHC 7  

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 308  

3. Đăng ký phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

3.1. Tên chương trình bồi dưỡng:  

- Dự kiến 03 lớp tại thành phố Lào Cai (lớp 1. Nghiệp vụ công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; lớp 2. 

Nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư; lớp 3. Nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng). 

- Dự kiến 03 lớp tại thị xã Sa Pa (lớp 1. Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 
KNTC; lớp 2. Bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; lớp 3. Pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn). 

3.2. Số lượng học viên/lớp học:  

- Tại thành phố Lào Cai dự kiến 02 ngày/ lớp và mỗi lớp 80 học viên. 

- Tại thị xã Sa Pa dự kiến 01 ngày/ lớp và mỗi lớp 60 học viên 

3.3. Thời gian mở lớp: Dự kiến trong Quý II đến Quý IV năm 2023. 

3.4. Địa điểm mở lớp: Tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
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