ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1904 /UBND-NV

Trùng Khánh, ngày10 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức bồi dưỡng kỹ năng
giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và
kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện
Trùng Khánh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức cho đại biểu HĐND; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Trùng
Khánh năm 2022, UBND huyện thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng lớp kỹ năng giao
tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở, cụ thể
như sau:
1. Thành phần:
- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Đại diện 01 lãnh đạo
và 01 chuyên viên của cơ quan, đơn vị.
- Đối với UBND các xã, thị trấn: Đại diện 01 lãnh đạo; 01 công chức Văn
phòng - Thống kê và 01 công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.
2. Thời gian: 03 ngày, bắt đầu từ 8h00 phút ngày 16/11/2022 đến hết ngày
18/11/2022.
3. Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND huyện.
4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí phục vụ mở lớp và chi cho giảng viên, tài
liệu do UBND huyện chi trả theo quy định. Tiền đi lại, lưu trú của học viên do các
cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng chi trả theo quy định.
* Lưu ý: Các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập
huấn gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) hạn nộp chậm nhất 10h00
phút ngày 14/11/2022 để Phòng Nội vụ tổng hợp kịp thời.
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chọn cử cán bộ, công chức
tham gia lớp bồi dưỡng đảm bảo chỉ tiêu đã phân bổ để cuộc tập huấn đạt hiệu quả
tốt nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.
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Nông Văn Bộ

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP;
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