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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở lớp “Bồi dưỡng về văn hóa công vụ” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 62 /2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

 Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2016 - 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức năm 2022; 

 Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức lao động - xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã 

hội chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ tổ chức lớp “Bồi dưỡng 

về văn hóa công vụ”. 

1. Đối tượng: Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. 

2. Số lượng học viên: 30 - 60 người. 

3. Thời gian tổ chức: 02 ngày, thực hiện trong Quý IV/2022. 

4. Địa điểm: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

5. Kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 394/QĐ-LĐTBXH ngày 

06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về việc phê duyệt 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức năm 2022. 



 

Điều 2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội có 

trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, phê duyệt dự toán và thực hiện 

thanh quyết toán theo quy định hiện hành; tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng và báo 

cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, theo dõi theo quy định.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội và Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, Trường ĐTBD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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