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V/v điều chỉnh kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng CBCCVC
năm 2021, xây dựng kế hoạch
năm 2022

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 20/2020/QĐUBND 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 1005/SKH-KGVX ngày 07/5/2021 về việc Báo cáo kết
quả, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và xây dựng kế
hoạch năm 2022. Để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch năm 2022 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 2021
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 năm 2021 (nếu có) của các cơ quan, đơn vị theo Biểu số 5
gửi về Sở Nội vụ đợt 1 trước ngày 10/6/2021, đợt 2 trước ngày 5/9/2021.
Trường hợp dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức lớp bồi
dưỡng tập trung không đảm bảo quy định phòng, chống dịch, các cơ quan, đơn
vị, địa phương có thể nghiên cứu áp dụng hình thức bồi dưỡng trực tuyến, song
phải có biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng bồi dưỡng.
II. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch 2022
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các chương trình, đề
án, kế hoạch giai đoạn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vào
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, cụ thể:

- 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;
- 18 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về bồi
dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, giai
đoạn 2020 - 2025;
- Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức
tỉnh Lào Cai giai, đoạn 2021 - 2030
2. Các Sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
2.1. Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng của CBCCVC về các nội dung theo Biểu
số 02:
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức để công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn CDNN và có điều
kiện để dự thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN cao hơn liền kề;
bồi dưỡng công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các
cấp trước khi bổ nhiệm.
- 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).
2.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên
ngành theo vị trí việc làm (theo Biểu số 3) 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). Một số đơn vị lưu ý như sau:
- Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhu cầu bồi dưỡng kiến thức chuyên
ngành cho giáo viên THPT và giáo viên cốt cán các cấp học mầm non, tiểu học,
THCS; đào tạo chuyên môn đạt chuẩn cho đội ngũ giáo viên;
- Công an tỉnh đề xuất nhu cầu bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ
cho lực lượng công an xã;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng - an ninh cho đối tượng theo quy định; cập nhật kiến thức, nghiệp vụ cho
đội ngũ Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
3.1. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC cấp huyện,
CBCC cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã về các nội dung theo Biểu số 1, Biểu số
02
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- Đăng ký nhu cầu đào tạo chuyên môn đạt chuẩn đối với cán bộ, công
chức cấp xã, giáo viên các cấp học (Biểu số 01):
Đào tạo chuyên môn trình độ cao đẳng, đại học cho cán bộ, công chức
cấp xã để đạt chuẩn theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số
29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy
định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Lào Cai; Đào tạo chuyên môn trình độ cao đẳng, đại học cho giáo viên mầm
non, GV tiểu học, THCS đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục năm 2019.
- Đối với bồi dưỡng CBCC cấp xã: 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 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 (Lưu ý: từ năm 2012 - 2018 CBCC xã đã được bồi dưỡng
theo chương trình cơ bản).
- Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp
xã.
- Rà soát nhu cầu bồi dưỡng CBCCVC cấp huyện theo từng nội dung
tương tự như đối với CBCCVC cấp tỉnh (Biểu số 02).
3.2. 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;
- 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, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho
ngân sách cấp huyện, 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.
4. Lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2022
- 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.
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- Dự toán kinh phí thực hiện Chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn
nhân lực năm 2022 (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 của tỉnh sẽ tốt nghiệp trong năm 2022, 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 theo đúng quy định tại
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.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
năm 2021, 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
2022. Sở Nội vụ trân trọng 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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