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ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN HÀM TÂN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 134/KH-UBND                                  Hàm Tân, ngày     09   tháng  12  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,  

viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 2441/SNV-TDĐT&VTLT ngày 29/10/2020 của Sở 

Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. 

Nay, UBND huyện xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, cụ thể như sau:  

I. Đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 

1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng: 

Bao gồm các biểu mẫu 01, 02, 03, 04 gửi kèm  

2. Đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

a) Ưu điểm   

- Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức được tầm quan trọng 

và lợi ích của việc đào tạo, bồi dưỡng đó là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao 

vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.  

- Đào tạo, bồi dưỡng vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là nhiệm vụ thường 

xuyên, lâu dài nên mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đa dạng các hình thức 

đào tạo bồi dưỡng như: đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch của đơn vị và tự bồi 

dưỡng.  

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đều đạt và vượt chuẩn về 

trình độ chuyên môn nên thuận tiện trong công tác tự đào tạo, bồi dưỡng theo chức 

danh từng nhiệm vụ và từng vị trí việc làm.  

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đào tạo, bồi dưỡng đã 

hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; bảo đảm được các tiêu chuẩn, điều kiện để quy 

hoạch, bổ nhiệm.  

b) Khó khăn, hạn chế 

- Một ít cá nhân do lớn tuổi nên việc tham gia đào tạo bồi dưỡng còn hạn 

chế.  



 2 

- Đơn vị chưa chủ động được lịch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nên vẫn còn 

gặp nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn.   

- Thủ trưởng đơn vị còn ít quan tâm về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng.  

c) Nguyên nhân khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm:  

- Do công việc nhiều và thường xuyên phát sinh nên không có thời gian đi 

đào tạo, bồi dưỡng.   

- Phân công nhiệm vụ cũng phải tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên 

chức có thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

II. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 và năm 

2021 

1. Mục đích, yêu cầu: 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ.  

- Góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây 

dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.  

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch 

công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển 

nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị;  

- Bảo đảm tính tự chủ của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trong việc thanh toán các chế độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định;   

- Đề cao vai trò tự học và quyền của công chức trong việc lựa chọn chương 

trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm;  

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị.   

2. Mục tiêu: 

Đảm bảo trong giai đoạn 2021-2025 tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải 

đảm bảo đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.   

Trong năm 2021, tất cả công chức lãnh đạo chưa đảm bảo về các chứng chỉ   

(chứng chỉ Tiếng Anh; chứng chỉ Tin học; chứng chỉ QLNN) cần phải hoàn thành 

theo quy định.   

3. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch: 

- 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; Quyết định số 163/QĐ-Tg ngày 

25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 

18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm 

chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.  
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- Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

một số điều của 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; Thông tư số 36/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức.  

- Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về Đào tạo, 

bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến 

năm 2025. 

4. Nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo  

- Kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo đại học (Kèm theo 

Biểu mẫu số 05)  

- Kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học (Kèm theo 

Biểu mẫu số 06)  

b) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng  

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức hiện đang giữ các chức danh lãnh 

đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch giữ chức danh lãnh 

đạo, quản lý nhưng chưa đủ chuẩn về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; bồi 

dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng (gửi 

kèm Biểu mẫu số 07)  

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về 

kiến thức quản lý nhà nước; kiến thức lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm; kiến 

thức chức danh nghề nghiệp; kiến thức quản lý chuyên ngành, lĩnh vực; kiến thức 

hội nhập quốc tế; kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp xã (gửi kèm Biểu mẫu số 08)  

III. Tổ chức thực hiện  

- Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các ngành 

chức năng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và triển khai theo đúng kế hoạch 

đề ra. Theo dõi nguồn đào tạo, bồi dưỡng và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch cho UBND huyện xem xét, chỉ đạo. 

- Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp tổ chức chọn cử cán bộ cho đi 

đào tạo lý luận chính trị (tập trung và tại chức) đối với cán bộ, công chức, viên 

chức tại địa phương. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, 

địa phương. Trong đó, các đơn vị, địa phương phải chủ động cử cán bộ, công chức, 

viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành, cập nhật kiến thức 
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theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ…để đảm bảo thực hiện chế độ bồi dưỡng 

bắt buộc tối thiểu là 05 ngày làm việc/01 năm (thời gian tham gia các khóa bồi 

dưỡng được cộng dồn để tính thời gian thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc) và 

báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng hàng năm để phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phải căn cứ kế hoạch giai đoạn 2021-2025, để xây dựng kế hoạch cho từng 

năm áp dụng cho đơn vị của mình.                                                                           

IV. Kiến nghị, đề xuất  

- Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính và 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính.  

- Tạo điều kiện cho công chức phụ trách một cửa của các xã, thị trấn tham 

gia tập huấn. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2021. UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ xem xét./. 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy;  

- CT, các PCT.UBND huyện;  

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- (trừ các đơn vị trường học); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV (H-37b).                                                                                     
         Văn Quý Ngọc 
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