
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 
Số: 14 /TB-TCCB 

V/v đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2017 

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

 
  Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017 

           

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường 

Thực hiện Công văn số 556/BTP-TCCB ngày 23 tháng 02 năm 2017 của 
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
của Bộ Tư pháp năm 2017, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thuộc 
Trường xét nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình lập danh sách viên 
chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo các lớp cụ thể do Bộ Tư pháp tổ chức 
được đính kèm Thông báo này. Các lớp đào tạo văn bằng 2, sau đại học do 
Trường tổ chức sẽ được thể hiện trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  của 
Trường. 

Do thời gian triển khai rất gấp nên Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ 
trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện việc thông báo rộng rãi và lập danh 
sách các viên chức của đơn vị mình đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng (theo mẫu kèm theo). 

Danh sách các viên chức đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do 
Bộ Tư pháp tổ chức năm 2017 gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 09 
tháng 3 năm 2017 (thứ Năm) để Phòng tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận :                                                          
- Như trên;                                               
- Ban Giám hiệu (để b/cáo); 
- Lưu VT, TCCB. 
 
 

TRƯỞNG PHÒNG  
 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Ngọc Định 
 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
ĐƠN VỊ:…………………………………. 

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

 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2017 

(Kèm theo Công văn số……………………………..……….……………) 

STT Nội dung                    
 
          
        Trình độ đt, bd 

Họ tên Chức vụ Năm sinh Dân 
tộc 

Ngạch Mã 
ngạch 

Thời 
gian giữ 
ngạch 

Lớp 
đăng ký 
tham dự 

Thời 
gian 
học 

Số điện thoại, 
địa chỉ email Nam Nữ 

A Bồi dưỡng bắt buộc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh 
1             
2             
B Bồi dưỡng chuyên ngành, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế 

1             
2             
C Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ 
1             
2             
D Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng- an ninh, sau đại học, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp 

chuyên ngành… 
1             
2             

 
NGƯỜI LẬP 

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
 

 
 
  



 
A. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH  

TT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SỐ NGƯỜI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

GHI 
CHÚ 

1 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 
cấp Phòng  

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 
tương đương chưa có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý cấp Phòng 
(mỗi đơn vị cử từ 01-02 người) 

50/01 lớp Học vào thứ 7, chủ 
nhật, từ ngày 

22/4/2017 đến ngày 
18/06/2017 

Tại Học viện 
Tư pháp 

Học viện Tư 
pháp 

  

2 Lớp bồi dưỡng: cập nhật kiến 
thức, kỹ năng, phương pháp lãnh 
đạo của người đứng đầu đơn vị 
thuộc Bộ 

Vụ trưởng và quy hoạch Vụ trưởng 
hoặc tương đương của các đơn vị 
thuộc Bộ 

50/01 lớp 01 ngày/lớp 
Học vào thứ 7 trong 

tháng 5 

Tại Hà Nội Vụ Tổ chức 
cán bộ  

  

3 Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến 
thức, kỹ năng, phương pháp lãnh 
đạo của Phó Vụ trưởng 

Phó Vụ trưởng và tương đương của 
các đơn vị thuộc Bộ (mỗi đơn vị cử 
01-02 người) 

72/01 lớp 01 ngày/lớp 
Học vào thứ 7 trong 

tháng 5 

Tại Hà Nội Vụ Tổ chức 
cán bộ  

  

4 Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến 
thức, kỹ năng, phương pháp lãnh 
đạo cấp Phòng 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 
tương đương của các đơn vị thuộc 
Bộ (mỗi đơn vị cử 02 người) 

80/01 lớp 02 ngày/lớp 
Học vào giờ hành 

chính trong tháng 4 

Tại Hà Nội Vụ Tổ chức 
cán bộ  

  

5 ớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công 
ở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, 
ạo đức nghề nghiệp 

Công chức, viên chức các đơn vị 
thuộc Bộ (lớp thứ nhất) 

75/01 lớp Học ngày 
27,28/6/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

    Công chức, viên chức các đơn vị 
thuộc Bộ (lớp thứ hai) 

75/01 lớp Học ngày 
29,30/6/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

6 Lớp xây dựng và phân tích chính 
sách pháp luật 

Công chức, viên chức các đơn vị có 
liên quan; công chức Sở Tư pháp 
một số địa phương 

80/01 lớp Học ngày 
5,6,7/7/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  



7 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ 
năng lập đề nghị, soạn thảo, góp 
ý, thẩm định văn bản pháp luật 

Công chức các đơn vị xây dựng, 
thẩm định văn bản pháp luật các đơn 
vị thuộc Bộ và công chức ở Cục, 
Tổng cục trực thuộc Bộ; công chức 
Sở Tư pháp một số địa phương 

80/01 lớp Học ngày 
29,30,31/3/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

8 Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, 
rà soát, pháp điển hóa văn bản 
pháp luật 

Công chức các đơn vị xây dựng, 
thẩm định văn bản pháp luật và công 
chức ở Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ 

50/01 lớp Học ngày 
19,20,21/4/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

        

B. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC, NĂNG LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

TT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SỐ NGƯỜI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

GHI 
CHÚ 

1 Lớp bồi dưỡng công tác phòng 
cháy, chữa cháy 

Ban Chỉ huy, Đội phòng cháy, chữa 
cháy, cán bộ nòng cốt và một số đơn 
vị 

120/01 lớp 01 ngày/lớp 
Quý II 

Tại cơ quan 
Bộ Tư pháp 

Văn phòng Bộ   

2 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tài 
chính, kế toán  

Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng 
phòng Tổng hợp - Hành chính) và 
cán bộ trực tiếp làm công tác tài 
chính, kế toán tại các đơn vị thuộc 
Bộ 

80/01 lớp 01 ngày/lớp 
Quý I 

Tại cơ quan 
Bộ Tư pháp 

Văn phòng Bộ   

3 Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 
vụ công tác bảo vệ  

Cán bộ, nhân viên làm công tác bảo 
vệ cơ quan Bộ và các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

25/01 lớp 01 ngày/lớp 
Quý II 

Tại cơ quan 
Bộ Tư pháp 

Văn phòng Bộ   

4 Lớp tập huấn về quy chế đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước, của 
Bộ Tư pháp  

Công chức, viên chức có liên quan 
của các đơn vị thuộc Bộ 

50/01 lớp Học ngày 
23/6/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

5 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác thanh tra, kiểm tra   

Công chức Thanh tra, các đơn vị 
thuộc Bộ làm nhiệm vụ liên quan đến 
thanh tra, kiểm tra 

50/01 lớp Học ngày 
25,26,27/7/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  



6 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng pháp luật quốc tế về giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 
cho công chức, viên chức thuộc 
Bộ 

Công chức, viên chức làm công tác 
hội nhập quốc tế của các đơn vị 
thuộc Bộ 

50/01 lớp Học ngày 
20,21,22/6/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

7 Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên 
sâu về lĩnh vực hành chính công, 
tổ chức bộ máy, công chức công 
vụ 

Công chức, viên chức trẻ có trình độ 
chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai 
đoạn 2014-2020 và một số công 
chức, viên chức các đơn vị có liên 
quan 

60/01 lớp Học ngày 
13,14,15/6/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

8 Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên 
sâu về lĩnh vực pháp luật quốc 
tế, đầu tư quốc tế  

Công chức, viên chức trẻ có trình độ 
chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai 
đoạn 2014-2020 và một số công 
chức, viên chức các đơn vị có liên 
quan 

60/01 lớp Học ngày 
6,7,8/6/2017 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

9 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác tổ chức cán bộ và phương 
pháp quản lý nhân sự 

Thủ trưởng đơn vị, cán bộ làm công 
tác tổ chức cán bộ của đơn vị thuộc 
Bộ 

80/01 lớp Học 03 ngày/lớp 
Tháng 5/2017 

Tại cơ quan            
Bộ Tư pháp 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

  

        
C. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ  

TT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SỐ NGƯỜI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

GHI 
CHÚ 

1 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh pháp 
lý cơ bản 

Công chức, viên chức các đơn vị 
thuộc Bộ (bao gồm một số công 
chức, viên chức trẻ chưa qua bồi 
dưỡng) 

30/01 lớp 03 tháng/lớp 
Quý I, II 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

2 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh pháp 
lý nâng cao 

Công chức, viên chức trẻ có trình độ 
chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai 
đoạn 2014-2020 

30/01 lớp 03 tháng/lớp 
Quý III 

Tại Hà Nội Học viện Tư 
pháp 

  

3 Lớp bồi dưỡng kỹ năng biên, 
phiên dịch 

Công chức, viên chức trẻ có trình độ 
chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai 
đoạn 2014-2020 

10/01 lớp 01 tháng/lớp 
Tháng 4 

Tại Hà Nội Vụ Tổ chức 
cán bộ 

  



        
D. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI 
DƯỠNG 

ĐỐI TƯỢNG HỌC SỐ NGƯỜI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ 

GHI 
CHÚ 

1 Chọn, cử đi học kiến thức quốc 
phòng - an ninh  

Công chức lãnh đạo cấp Vụ (thuộc 
đối tượng 2 theo quy định) 

18 người 01 tháng/khóa 
Thực hiện cả năm 

Tại Học viện 
Chính trị của 

Bộ Quốc 
phòng 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

Đề nghị 
đăng ký 
cụ thể 
tháng 
tham dự 
khóa 
học. 

2 Chọn, cử đi học cao cấp lý luận 
chính trị theo tiêu chuẩn quy 
định cho cán bộ lãnh đạo, quản 
lý  

Công chức, viên chức trong diện bổ 
nhiệm lãnh đạo cấp Vụ và tương 
đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp 
Vụ và tương đương 

50 người  - Tại chức 02 
năm/khóa (tháng 

12) 
- Tập trung 10 

tháng/khóa (tháng 
9) 

Tại Hà Nội 
và Tp. Hồ 
Chí Minh 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

- Tại 
chức: 
Nam trên 
40 tuổi, 
nữ trên 
35 tuổi. 
- Tập 
trung: 
Nam 
dưới 40 
tuổi, nữ 
dưới 35 
tuổi. 

3 Chọn, cử đi học lớp bồi dưỡng 
ngạch chuyên viên và chuyên 
viên chính 

Công chức, viên chức các đơn vị 
thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn 
theo quy định hoặc chuẩn bị dự thi 
nâng ngạch  

100 người 03 tháng/khóa Tại Hà Nội 
và Tp. Hồ 
Chí Minh 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

Chi tiết 
xem tại 
Công 
văn số 
76/HVTP
-BDCB 
ngày 
10/02/20
17 của 
Học viện 
Tư pháp 



  Chọn, cử đi học lớp bồi dưỡng 
ngạch chuyên viên cao cấp 

          Chi tiết 
xem tại 
Công 
văn số 
87/TCCB
-ĐTBD 
ngày 
17/02/20
17 của 
Vụ Tổ 
chức cán 
bộ 

4 Chọn, cử đi học sau đại học phù 
hợp với vị trí việc làm 

Công chức, viên chức các đơn vị 
thuộc Bộ  

20 người 02 năm trở lên Tại Hà Nội 
và Tp. Hồ 
Chí Minh 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

Đề nghị 
ghi rõ đi 
học trình 
độ thạc 
sỹ, tiến 
sỹ trong 
nước 
hoặc 
nước 
ngoài, 
chuyên 
ngành 
đào tạo 

5 Chọn, cử đi học ngoại ngữ (ưu 
tiên tiếng Anh giao tiếp) 

Công chức, viên chức lãnh đạo cấp 
Vụ, cấp Phòng của các đơn vị thuộc 
Bộ  

20 người Theo quy định 
chung 

Trong nước Vụ Tổ chức 
cán bộ 

  

6 Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng, phương pháp chuyên 
ngành; kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ được giao; bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 
vị trí việc làm và các chương 
trình bồi dưỡng khác có liên 
quan 

Công chức, viên chức các đơn vị 
thuộc Bộ  

100 người Theo quy định 
chung 

Tại Hà Nội 
và Tp. Hồ 
Chí Minh 

Vụ Tổ chức 
cán bộ 

Đề nghị 
đơn vị đề 
xuất cụ 
thể nội 
dung bồi 
dưỡng 
phù hợp 
với vị trí 
việc làm 
của công 



chức, 
viên 
chức 
thuộc 
đơn vị. 

 
 


