
UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 
 

Số:         /VPUBND-TCHC 
V/v khảo sát nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 
công tác Văn phòng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày           tháng 3 năm 2023  

Kính gửi:  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 55/2022/QĐ/UBND ngày 31/12/2022 của UBND 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng UBND tỉnh và Chương trình công tác năm 2023; để phục vụ công 

tác xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng;  

Văn phòng UBND tỉnh khảo sát nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2023 làm cơ sở bố trí chuyên đề tập huấn 

cho phù hợp, như sau: 

1. Nội dung tập huấn 

1.1. Chuyên đề 1: Soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản  

1.1.1. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước 

1.1.2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước; 

1.1.3. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước; 

1.1.4. Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước thông dụng; 

1.1.5. Kỹ năng lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. 

1.1.6. Kỹ năng thẩm định văn bản của Văn phòng. 

1.2. Chuyên đề 2: Kỹ năng tổ chức sự kiện và một số kỹ năng mềm 

1.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm; 

1.2.2. Kỹ năng giao tiếp; 

1.2.3. Kỹ năng thuyết trình; dẫn chương trình (cuộc họp, hội nghị). 

1.2.4. Kỹ năng tổ chức sự kiện (lễ tân, ngoại giao…) 

1.3. Chuyên đề 3: Kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo, tham mưu - 

tổng hợp  

1.3.1. Kỹ năng lập Chương trình, kế hoạch công tác và quản lý thời gian; 

1.3.2. Kỹ năng viết báo cáo tổng hợp; 
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1.3.3. Kỹ năng tham mưu, tổng hợp; 

1.3.4. Kỹ năng viết bài phát biểu cho lãnh đạo. 

1.4. Chuyên đề 4: Hành chính văn phòng 

1.4.1. Văn phòng, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng; 

1.4.2. Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ hành chính văn phòng đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới (lập kế hoạch công tác; soạn thảo văn bản hành 

chính; lập hồ sơ hiện hành và giao nộp vào lưu trữ cơ quan; xác định giá trị tài 

liệu). 

2. Đối tượng khảo sát 

- Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Văn phòng các sở, ban, ngành 

thuộc UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã và công chức thống kê Văn phòng HĐND-UBND 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Hình thức khảo sát 

Đề nghị các đơn vị lựa chọn 02 hoặc 03 chuyên đề cần đào tạo, bồi dưỡng 

theo thứ tự ưu tiên gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/3/2023 để tổng 

hợp, xem xét quyết định. 

(có Mẫu phiếu đăng ký kèm theo) 

Căn cứ các nội dung nêu trên đề nghị các đơn vị như kính gửi quan tâm 

tham gia khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để Văn phòng UBND tỉnh làm căn 

cứ triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO 

(Kèm theo văn bản số         /VPUBND-TCHC ngày        tháng 3 năm 2023  
của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) 

------------- 

1. Thông tin chung 

- Tên đơn vị khảo sát: ……………………………………………………..……... 

- Thời gian phù hợp nhất để tham gia đào tạo: …………………………………... 

2. Nhu cầu nội dung được đào tạo  

TT Tên chuyên đề 
Ưu 

tiên 1 

Ưu 

tiên 2 

Ghi 

chú 

1 

Chuyên đề 1: Soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản 

- Hệ thống văn bản quản lý nhà nước 

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước; 

- Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước; 

- Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước thông 

dụng; 

- Kỹ năng lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ 

cơ quan. 

- Kỹ năng thẩm định văn bản của Văn phòng. 

   

2 

Chuyên đề 2: Kỹ năng tổ chức sự kiện và một số kỹ năng 

mềm 

- Kỹ năng làm việc nhóm; 

- Kỹ năng giao tiếp; 

- Kỹ năng thuyết trình; dẫn chương trình (cuộc họp, hội nghị). 

- Kỹ năng tổ chức sự kiện (lễ tân, ngoại giao…) 

   

3 

Chuyên đề 3: Kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo, tham 

mưu - tổng hợp 

- Kỹ năng lập Chương trình, kế hoạch công tác và quản lý 

thời gian; 

- Kỹ năng viết báo cáo tổng hợp; 

- Kỹ năng tham mưu, tổng hợp; 

- Kỹ năng viết bài phát biểu cho lãnh đạo. 

   

4 

Chuyên đề 4: Hành chính văn phòng 

- Văn phòng, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng; 

- Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ hành chính văn 

phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (lập kế hoạch 

công tác; soạn thảo văn bản hành chính; lập hồ sơ hiện hành 

và giao nộp vào lưu trữ cơ quan; xác định giá trị tài liệu). 

   

5 Đề xuất chuyên đề khác    
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