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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng CBCCVC năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
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; Quyết định số 163/QĐTTG 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; Quyết định số
20/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban
hành Quy định một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức, đại biểu hội đồng nhân dân và người hoạt động không chuyên trách trên
địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 1169/SKH-KGVX ngày 16/6/2020 về việc
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
Để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch năm 2021 được kịp thời, phù hợp với yêu
cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND
và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn
một số nội dung sau:
I. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Căn cứ vào tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị
xã, thành phố rà soát đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã
được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo
thực hiện kế hoạch đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng và hiệu quả.
Đề nghị điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm của các cơ quan, đơn vị
theo Biểu số 5 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 03/7/2020.
II. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
1. Các sở, ban, ngành thực hiện như sau
1.1. Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng của CBCCVC về các nội dung theo
Biểu số 1:
- ĐTBD về lý luận chính trị, kiến thức QLNN theo ngạch công chức,
theo chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở, lãnh đạo các đơn vị sự
nghiệp thuộc sở, đảm bảo 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn ngạch, chức
danh; 100% CCVC diện quy hoạch được bồi dưỡng kiến thức QLNN theo
chức chức danh lãnh đạo trước khi bổ nhiệm.
- BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để viên chức đạt tiêu chuẩn
CDNN và đủ điều kiện thăng hạng CDNN cao hơn liền kề;

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, 3: Chỉ đăng ký
bồi dưỡng đối với CBCCVC chưa được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy
định.
- Bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ (tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc).
1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên
ngành theo vị trí việc làm (theo Biểu số 2) cho cán bộ, công chức, viên chức
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (không tổ chức bồi dưỡng đến người hoạt động
không chuyên trách cấp xã, thôn trừ các nội dung được phân công theo Đề án
đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt). Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức
bồi dưỡng các kiến thức chuyên ngành cho giáo viên THCS và giáo viên cốt
cán các cấp học mầm non, tiểu học, THCS.
Dự kiến cử CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng do bộ, ngành hoặc cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng ở TW tổ chức.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các việc sau:
2.1. Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cho CBCCVC cấp huyện, CBCC cấp xã
về các nội dung theo Biểu số 1
- Rà soát nhu cầu bồi dưỡng CBCCVC cấp huyện tương tự như đối với
CBCCVC cấp tỉnh.
Đối với đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã: Căn cứ Căn cứ Nghị định
số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày
06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; căn cứ nhu cầu bồi
dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, các huyện, thành
phố rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán
bộ, công chức cấp xã theo hình thức liên thông từ trung cấp lên đại học; đồng
thời đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho từng chức danh cán
bộ, công chức cấp xã theo chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ,
ngành TW xây dựng, ban hành (từ năm 2012-2018 đã được BD theo chương
trình cơ bản).
- Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đầu
nhiệm kỳ: Căn cứ số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ
chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019,
các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng và phương
pháp hoạt động cho đại biểu HĐND đầu nhiệm kỳ theo Biểu số 02.
2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng người hoạt động không
chuyên trách như sau:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các
cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã khảo sát, đăng ký nhu
cầu bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố;
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- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổng hợp
nhu cầu bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách do Ủy ban nhân dân
cấp xã đăng ký, xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, dự toán kinh phí triển khai thực
hiện Kế hoạch bồi dưỡng trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết
định;
- Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng, phân bổ ngân sách của tỉnh, khả năng cân
đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định ban hành Kế
hoạch bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách, kinh phí triển khai thực
hiện kế hoạch, đồng thời giao cho Trung tâm chính trị cấp huyện và các cơ
quan, đơn vị thuộc huyện triển khai thực hiện.
3. Lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021
- Cơ sở xây dựng dự toán, định mức chi tiết thực hiện theo Nghị quyết số
11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy định các
mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Dự toán xây dựng theo Biểu mẫu số 3 đính kèm văn
bản này.
- Dự toán kinh phí thực hiện Chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn
nhân lực năm 2021 (nếu có): Căn cứ số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi
học thuộc đối tượng hưởng chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
ban hành kèm theo Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND sẽ tốt nghiệp trong năm
2021, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí chi trả tiền hỗ trợ cho cán bộ,
công chức, viên chức theo quy định theo Biểu mẫu số 4 đính kèm văn bản này.
Thời gian gửi nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và đại biểu
HĐND kèm theo dự toán kinh phí về Sở Nội vụ trước ngày 20/7/2020.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
năm 2020, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức, đại biểu HĐND và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh
năm 2021. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp thực hiện.
(Văn bản này và các biểu mẫu đính kèm đăng tải trên Cổng thông tin
điện tử của Sở Nội vụ http://egov.laocai.gov/sites/sonoivu).
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CCVC.
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