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SIJ CAN TH I ET vA CAN ct XAY DuNG BE AN 

I. SI)' CAN TH I T XAY DçNG BE AN 
1. Thic tring di ngü can b, cong chfrc các cp flnh Lao Cai giai doin 

2015 - 2020 
Ft F 9 At A 1.1. Khai quat ket qua noi bit 

Cp u các c.p dã nhn thüc rô vai trô cüa cong tác xây dirng di ngü can b, 
cong chirc, nhât là can b, cong chüc lãnh d.o, quân l; cong tác giáo dc chInh 
trj, tti ttthng, nãng cao dao  düc each mng cho di ngii can b, cong chCrc, dãng 
viên va the h tré duçic thng cu?ing; các quy trInh cong tác can b ngày càrig chat 
chë, dOng b, cong khai, minh bach, khoa hçc và d chit hcm; cong tác dào tao, 
bôi duông và cp nht kiên thi.'rc mth dizcic quan tam, tthig bixc gn vâi chirc 
danh, vM quy hoch và si:r d'i.ing can b, chi'i trçng, t.o diêu kin, cci hi phát trin 
cho di ngti can b tré, can b n, can bO ngithi dan tc thiêu s; b may t chirc 
và can b dan &rqc sap xêp tinh gçn, hqp l han, dung vj tn vic lam, co Can phü 
hçrp; cOng tác quy hoch bào dam dang quy trInh, quy djnh, gn vâi dào t.o, bôi 
dixOng và diêu dng luãn chuyên, chü dng duqc nguôn can b kê con; cong tác 
diêu dng, bô nhim, giâi thiu frng cur, tuyên dyng bâo dam ye quy trthh, thU t11c 
theo dUng quy djnh; cong tác báo v chInh trj ni b duqc quan tam, dày mnh; 
cOng táç climnh sách can b dixçic thrc hin kjp th&i, dUng quy djnh; cOng tác kiêm 
tra, giám sat duçrc thirc hin thu&ng xuyên; vic thc hin thI diem các mô hInh 
m&i duqc triên khai thirc theo dUng l trInh, kê hoach dê ra. 

Cht lixqng di ngtt can b, cong churc, viên churc trng bithc duçic nãng len, 
có khà nng tham mini, d xut vâi các cap, các ngành hoàn thành tot nhim vii 
chInh trj cUa tinh cling nhix cci quan, dan vj, dja phucmg dê ra. 

DOi ngü can b, cong churc 1nh do, quail i các c.p cUa tinh dâ có buOc 
trur&ng thânh; có bn lTnh chInh tn vüng yang, có tinh than doàn kêt, luôn tin 
ttthng vào sx lnh do cUa Dãng, có dto dirc tot, lôi song lành m?nh;  có tinh than 
trách nhim và thurc k lut cao; có thurc tr chU, näng dng và sang to trong 
cOng vic; có kin thi'rc, trmnh d và nang 11rc hot dng th1rc tiên, có tinh th khac 
phiic khó khän, hoãn thành t& nhim vi dircic giao. TIch crc, chU dng hçc tsp, 
bi dtrông nãng cao trInh d l lun chinh trj, trInh d chuyên môn, quãn l Nhà 
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nithc,...dxac rèn luyn qua thirc tik (d ldnh qua dam nhim chi-c vy länh dçio 
chz chôt cia cap duáz); có nng hrc lãnh do, clii dao thc hin t& các nhim viii 
chInh trj cüa dja phucrng, ca quan, dan vj và Nghj quy& cüa Dãng b tinh d ra. 

(Theo Phu lye s6 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 kern theq) 

1.2. Tn 41, hçin chivà nguyen n/ian 
a) Tn tqi, hçzn ché' 

Cong tác quãn l can b, cong chirc có nai, có lüc con chua cht chê; vic 
phãn công, phán cap, phãn quyên, nhât là cap ca sâ con có nhtng vic chua gn 
v&i trách nhim, vri Cong tac kiêm tra, gim sat; tinh thn tr phê bInh và phé bmnh 
cña mt sO cap üy cOn có diem hn chê; mt so can b quãn l con chi.ra quyt lit 
trong chi d?o  thc hin nhim vii. 

Sir lien thông, phôi h9p gifa các cap, các ngành trong cong tác xây dçrng di 
ngfl can b, cong chi'rc cOn có hn chê. Chat krqng di ngfl can b , cong chüc dâ 
dircrc náng len nhimg ca câu di ngü can bO,  cong chirc chua thrc sr can d&; t l 
can b, cong ch'crc lnh dao,  quãn l tuOi tré cOn th.p (c4o  tinh dgt 2,57%, c4i 
huyçn dgt 7,8%), can b, cong chüc lnh do quãn l nft, là ngi.thi dan tc thiêu so 
t' 1 chua cao (Mn luçit là 16,1% và 12,3%); vic sap xêp cong chüc theo vj trl vic 
lam con g.p nhiêu khó khan; nang hrc, chat hrqng cüa di ngfi can b, cong chirc 
chixa dông dêu, có mt cOn h?n  chê, yêu kern; trinh d ngoi ngft, k5 nang giao tiêp 
và khà nang lam vic trong môi thxng quôc tê cOn nhiêu hn chê; nliiêu can b 
cong chirc i vüng dOng bào dan tc thiêu sO không biêt tiêng dan tc thiêu so. 

Vic danh giá can b, cong chirc, nht là a ca s& vn là khâu yu, chi.ra phãn 
ánh ht di.rqc thirc chat, chua g.n vói kt qua, san phãm c11 the, không It tnthng 
hçip cOn cam tInh, nê nang, chua dánh giá ditng khà näng, nng lc cüa can b, 
cong chüc. Quy hoach  can b & ca s& cOn thiêu ye SO h.rcing, t 1 ncr, ccr câu d 
tuôi, chua kpth&i rà soát, bô sung theo yêu câu. 

Cong tác dào to, bi thxông can b chixa k& hcp chat chê giCta l 1un vOi 
thirc tin; phôi hçrp trong triên khai nhim vii dào t.o, bôi duong can b, cOng 
chüc giita cac ca quan, dun vi dOi khi ch.ra ch.t chë, cong tác râ soát nhu câu và 
xay dirng kê ho.ch chua sat thirc tê dan den so hrçing can b, cong chüc tham gia 
dào tao, bi duOng chua dt clii tiêu dO ra; ni dung mt sO chiro'ng trinh dào tao, 
bi dixông It thirc hành các k5 nang x1r 1 tinh huông; vic dào tao, bôi dirOng cho 
can b trO, can b nir, can b dan tQc thiOu so cOn hn chê. 

b) Nguyen nhán cüa ttfl tgi, hgn cM 
* Nguyen nhán khách quan: 

Thirc trng di ngü can b, cOng ch(rc do ljch sr d lai tr nhiu näm tru&c da 
có nhtrng ton t?.i,  hn chO nhât djnh ye chat luqng, sO lirqng, cu câu, do do can 
nhiu th&i gian d dào tao, bôi dixOng, nãng cao chat luçmg, tinh giàn, cu can 1i 
cho phü hqp. 

Vic ban hành các van bàn quy djnh, hithng dn cüa Trung i.rang lien quan 
dn cOng tác can bQ chm dxcc sira dôi, bô sung. 
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Tác dng tiêu circ do mt trái cüa co ch thj trixèng, các t nn xã hi, sr 
chng há cüa các th hrc thu djch,... dà tác dng dn mt b phn can bO lãni suy 
thoái ye t's ttthng chinh trj, dao  dirc, Mi séng, dn den vi phm dao  drc, lôi song... 

Mt s ni dung trong cong tác can b chm dtrçic di m&i; chi.ra có tiêu chI, 
ca ch hiu qua d dánh giá ding can b, tao  dng lirc, bão v can b vàthu h&, 
trQng dimg nhãn tâi; chInh sách can b can bat cap, chua phát huy tOt tiêm näng 
cUacánb. 

Van bàn quy phm pháp 1u.t v xir 1 k 1ut con thiu, chixa thng nMt, áp 
dimg vào thc tin cOn nhiêu khoãng trông, ãnh hur&ng den hiu qua quãn 1 can 

b, cong chirc; nhiêu hành vi vi phm trong hoat  dng thirc tiên phâi bj xu 1 k 
1u.t, nhixng chua &rçrc quy djnh; các quy djnh ye áp ding hInh thrc kS'  1ut cOn 
chung chung, khó áp ding,... 

* Nguyen nhán chj quan: 
Nh.n thi'rc cüa mt s c.p u và ngithi düng d.0 trong cong tác can b chua 

day dii, thiêu tInh chii dng trong vic lãnh dao,  chi do, hem tra thirc hin; chua 
mnh dan  sang  tao  cách lam miii phii hçip vói diêu kin, dc diem ciia dja phucmg. 

Vic thirc hin nguyen tc Dãng thong nht 1nh dao,  quãn 1 cOng tác can 
b, sir phãn cong trách nhim giia tp the lânh dao, Ca quan to chrc và ngui 
diing dâu, quy chê th'rc hin dan cliii trong cong tác can b ô mt so dja phtrcmg, 
cci quan, don vi cO luic, có noi, có vic chua diicc phãn djnh rô rang. 

Vic thc hin thm quyn, trách nhim và xi 1 trách nhim ngu&i di'mg du 
to chüc, ca quan, dan vj có nai, có lie chua thirc hin tot. Cong tác quãn l can 

b, cOng chic a mt sO co quan, dan vj thiêu cht chê; các dan vj ducic phàn cp 
theo quy djnh nhirng cOn thiêu hixàng dan, kiêm tra thix&ng xuyên nên Co nai cOn 
1ing t1mg, chtra thrc hin di'ing quy djnh. Vic thirc hin trách nhim, thâm quyn 
trong cong tác quãn l, diêu hành, thanh tra, kiêm tra và xi 1 vi phm cia ngtrai 
ding dâu các co quan hành chInh, trách nhim cia can b, cong chic hành chInh 
trong thirc thi cong vi có lic, có nai cOn han  che. 

2. Dir báo tlnh hlnh 
Trong th&i gian tâi, th và 1irc cia dt nuâc ngày càng vtthg manh,  uy tIn 

quOc tê cia Vit Nam ngày câng diiçic nãng cao, chunh tn tiêp tic on djnh; kirih tê 
Vit Nam ngày càng hi nhp sâu, rng vOi kinh tê the giói. Dir báo tang tnrâng 
kinh th nirâc ta tip tiic giC di.rcic dà thng tru&ng; song nên kinh tê phát trien chua 
ben vQng, cOn nhiêu khó khàn, thách thic, nhât là ãnh hu&ng cia djch Covid-19; 
bn nguy ca ma Dãng ta chi ra cOn ton tai,  có mt cOn gay gät han. Các the lirc thi 
djch tip tiic tang cu&ng am mru và hoat  dng "diên biên hOa bInh" chông phá 
Dãng, Nba nithc và dat nixóc ta. 

Trong tinh, thành tm dt duqc sau 30 nam tái 1p khá toàn din fren các lTnh 
c. Vj trf, vai trO cia Lao Cal trong khu virc Tây Bàc và trên hành lang kinh te 

COn Mmli - Lao Cai - Ha NOi  - Hài PhOng - Quãng Ninh ducic khang djnh. QuOc 
phOng, an ninh duqc cing c vting chic. Quanh dOi ngoi ducc m& rng, boat 
dng di ngoi Dãng, ngoi giao Nba nuâc và dOi ngoi nhãn dan dtrçic kt hcip hài 
hOa, tao  môi tru&ng thun iqi d phát tnin. COng tác xây dirng Dãng, h thong 
chfnh trj eó nhiu di mOi, chi dng, sang tao,  dt phá và hiu qua. Tuy nhiên, kinh 
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té cüa tinh con nghèo, thiu ngun 1irc cho phát trin; bi&i di khI h,u din ra 
nhanh, triic tiêp, gay gät han; thién tai và dch bnh nguy hiem co nguy ca xây ra 
cao; an ninh biên gith, nông thôn, do thj tiêrn an nhng y&i th phi.'rc tap; do th phát 
triên rnnh, tr3t tir an toãn xã hi dt ra nhiêu thách thirc; hot dng dôi ngoi cOn 
tiêm an chju ãnh hirOng, tác dng 1rn, trrc tiép tr tinh hinh chung cüa the girn. 

P A P A P A Tnrac tmh hinh do, de bao dam gop phan thrc hiçn thang lcn cac mic tieu, 
nhim V11, giãi pháp theo Ngh quyêt Dai  hi Dãng b tinh lan thir XVI, nhim k 
2020 - 2025, tinh Lao Cal can xây di.rng Dê an. dé tp trung 1nh dao  xây drng di 
ngü can b, cong chüc lãnh do quãn l các cap tirih Lao Cai có dü närig lirc lâinh 
dao, chi  dao,  diêu hành, triên khai thirc hin cO hiu qua các chü trticrng cüa Dãng, 
chInh sách pháp 1u.t ciia Nlhà nuâc, cüa dja phucing. 

H. CAN C15 XAY DING BE AN 
Nghj quy& s 01-NQ/DH, ngày 16/10/2020 cüa Di hi dai  biu Bang b 

tinh Lao Cal 1n thu XVI, nhiêm kS'  2020 - 2025. 

III. PH4M VI, DO! TUQ1G CUA BE AN 

1. Phim vi 
D an duqc xác djnh trén phm vi toàn tinh Lao Cai, tir c.p tinh dn cp ca s& 

2. Di tirçrng 
- Can b, cong chirc lânh d.o, quãn 1 duang chIrc và trong quy hoch ti cap 

phOng và tuang duang trà len (phông thu5c các só, ban, ngành và twang dwong; 
phông thuç5c UBND cap huyn và twang dwo'ng); 

- Can b cp xâ duang chirc và trong quy hoch. 

Phn thu hal 

MVC TIEU, NHI'M VIJ, GIAI PHAP THT)C HIN DEN NAM 2025 

I. MJC TIEU 

1. Mjc tiêu tng quát 

Xây dimg di ngü can b, cong chirc lath do, quàn l có phm chat chmnh trj, 
dao dirc, lôi song tot, nang 1c, uy tIn, ngang tam nhim viii; di v sé hrcmg, có chit 
hxçing và ca câu phii hcip v&i vic phát triên kinh tê- xà hi và bâo v To quôc; bão 
dam su chuyên tiêp hen tuc, vüng yang giia cac the he, du strc lânh dao dê Lao Cai 
tiep .t11c la tmh phat trien cua vung Trung du, Mien nui phia Bac. 

2. Miic tiêu en th 

(1) V c/ia trwolzg, chinh sac/i 

Sua di, b sung, &ng b các quy dnh, quy ch, quy trmnh v cong tác can 
b trén dja bàn tinh, nhàm dôi mâi cong tác can b, kiêm soát quyên 1c, chong 
chy chüc, chy quyn; ngn chn và day lüi tinh trng suy thoái, "tir din biên", 
"tir chuyên boa" trong can b, dãng viên gàn vth hçc tp và lam theo tu tithng, cto 
due, phong each Ho CM Minh. 
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(2) V cong tdc cdii b3 

Xây dirng di ngü can b, cong chic lãnh dao  quãn 1 các cp có ch.t ltrcing 
câ ye chuyên mon và l 1un chmnh trj, Co CâU hqp l: 

- Co 05 - 10% can b, cong chüc lânh dao  quãn 15' cp tinh di.r&i 40 tui; có 
tren 15% can bO,  cong chirc lãnh dao  quãn 15' cap huyn dithi 40 tuôi. 

- Co 05 - 10% can b, cong ch'rc lânh dao  quãn 15' c.p tinh dü khâ nang lam 
vic trong môi trii&ng quOc tê. 

- Ph.n d.0 t5' 1 n là cp u5' viên các c.p dat  tt.r 20 - 25%; nft di bi&i 
HDND các cap dat  trên 35%. 

- Co Co c.0 t5' l cãnb, cong chcrc 1nh dao  quãn 15' các cLp là ngu&i dan tc 
thiêu sO phü hqp vi ca câu dan so cüa tirng dja phuo'ng. 

- Trén 90% can b c.p xä cO trinh d chuyên mon dai  h9c, trung cap 15' lun 
chInh trj trô len. Can b cap xã & ving dông bào dan tc thiêu sO phài biêt mt thu 
tiêng dan tc thiêu sO. 

-. 100%co quan, don vj, dja phirong. xây dirng duqc quy hoach  dam bâo câ 
ye co câu, so luqng, gan quy hoach v&i cOng tác dào tao,  luãn chuyên, bô trI, sir 
ding can b, cong chrc. 

- 100% bI thucp u5', chü tjch TJBND cp huyn không là ngithi dja phuong; 
90% bI thu cap üy cap xã, 70% chü tch UBND cap xã không là ngu&i dja phixcmg. 

- 100% cong chirc trong quy hoach can b lânh dao  quãn 15' s&, ngành cp 
tinh, quy hoach  lânh  dao  chü chôt cap huyn dirge dào tao  trInh d 15' lun chInh 
trjcaocâp. 

- 30% can b, cong chüc lãnh dao  quãn 15' (tz'c c4i' phông thu(5c só, ban, ngành 
và titong dwong fr& len) dirçic dào tto trInh d chuyên mon sau dai  hçc, tp trung 
dào tao  v xây dirng Dãng, quàn 15' nhà nuâc, quãn 15' kinh tê, xA hi, üng diing 
khoa h9c k5' thut, cong ngh thông tin, ngoi ngfr & trong nuóc và nu&c ngoài. 

II. NHIM Vç CU THE 

1. Nhóm nhim viii v chü trirong, chInh sách 

(1) Sira dhi, b sung quy djnh v phân c.p quãn 15' th chirc can b bâo dam 
nguyen täc thông nh.t, tránh chông ehéo chirc nàng, nhim vti, tang ctr&ng kim 
soát trongtô chirc thuc hien, quy dmh ye tiêu chuân can bO lânh dao quan ly,  quy 
dnh ye bo nhiçm, gioi thiçu can b9 img cu; quy dnh ye luan chuyen v fri lanh 
dao quàn 15', th&i gian gift chIrc vii lânh dao,  quãn 15' gn vài dánh giá can b lãnh 
dao, quãn 15' djnh kS'  (xong trong qu-J/2021). 

(2) Xây dimg quy djnh v tang cu.rmg kim soát quyn lirc, chng chay churc, 
chay quyn và các bthu hin tiêu crc trong cong the can b trên dja bàn tinh, nhm 
dôi mâi cong the can b, kiêm soát quyên hrc, chông chay chüc, chy quyên; ngan 
than yà dy lüi tInh trng suy thoái, "tir din biên", "tr chuyên hoá't trong can b, 
dãng viên g&i vOl hçc tp và lam theo tLr tithng, dao  due, phong each HO Chi 
Minh (xong trong nám 2021). 
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(3) Xây drng và thrc hin chInh sách thu hut và tuyn ding di vó'i di ngü 
nguôn can, côngchirc b tr sinh viên tot nghip l°ai giói, xut s.c ô trong nithc và 
niiâc ngoài, can b khoa hçc tré Co triên vçng; chmnh sách khuyn kbich, h trçl 
dào tao  trinh d sau dai h9c (thc hin thu-ông xuyen hcng näm,). 

2. Nhóm nhim vij v cong tác can b 

(1) Xây drng k hoach  ciii th thc hin các ni dung d an lien quan dn 
cOng tac can b g.n vi thc hin Nghj quy& s 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 cüa 
Ban Chap hành Trung uong ye t.p trung xây dimg di ngii can b các cp nht là 
cap chiên hrqc, dü phâm chat, nãng 1irc và uy tIn, ngang tam nhim vii trên dja bàn 
tinh (xong trong qu 1/2021). 

(2) Sra di, b sung quy dnh v thm quyn, trách nhim cüa ngithi dimg 
dâu trong cong tác can b và quãn i can b theo huàng nãng cao thm quyn và 
trách nhim cüa ngu&i dung dâu trong vic tiên Ca ngu&i có dire, Co tâi thay th 
mirth, tiên ciT dê thc hin quy trInh bâu ci:r, b n1iim cp phó cüa mInh (xong 
trongnàm 2021). 

(3) Xây dirng quy dnh v ca ch phát hin, quy hoach, dào tao,  bi duong, 
bO tr{, sir diing can b có bãnlinh, nàng 1irc nôi tri và triên v9ng phát triên vào 
các vj tn lnh dao,  quàn 1, kê câ vuqt cap, nhât là can b tré, can b ntr, can b 
ngi.rii dan tc thiêu so (xong trong nám 2021). 

(4) Xây dirng quy djnh v dánh giá can b 1nh dao,  quàn 1, v cách chirc, 
bãi nhim, min nhim de vic "co len, có xuông", "co vào, có ra" trâ thành bInh 
thuông trong cong tác can b và vic nhn trách nhim, tr chirc, tir nhim tth 
thành nêp vn hoá 1mg xir cüa can b (xong trong nám 2021). 

(5) Thuc hin vic thi tuyn lãnh dao,  quân 1 d b nhim can b cp sâ, cap 
phOng dOi vâi nhüng nth dii diêu kin theo huàng dan ciia Trung rnmg. Dông thii 
.thçrc hin chii trtxang ngithi dirng dâu 1ira ch9n, giâi thiu can b trong quy hoach 
d thiic hin quy trinh bâu cir, bo nhim cap phó ciia rnInh; bi thu cap u$r giói thiu 
d bu u yjên ban thuing vii theo mt quy tnInh nhât djnh, bão dam nguyen tAc 
tp trung dan chii và phâi chju trách nhim ye vic gi&i thiu ciia mInh. 

(6) Xây drng ká hoach  luân chuyn can b din cp u' quãn l giai doan 
2020 - 2025, trong do quan tam luãn chuyên can b gifta khôi Dâng, Mt trn To 
quc, các doàn th chInh trj - xâ hi tirth vâi khôi Nhà rnrâc, gifta cap tinh yój 
cap huyn nhm dào tao,  bôi duöng, rèn 1uyn, thir thách can b; quan tam den 
ci cu hqp l gifta các ngành nghê, lTnh virc trong h thông chInh trj elm tinh, 
gifta cp tinh, cap huyn thtc hin xong trong quj 1/202 1 và diêu chinh, bó sung 
hang nám). 

(7) Xây dirng k hoach  bit phái dêi v&i di ngü can b, cOng chlrc sau khi 
duçic quy hoach, nâng ngch gifta các cci quan cap tinh, gifta tinh vôi huyn yà 
ngtrcic lai (thrc hin hang nám). 

(8) Xây drng k hoach s hoá trong quân l M sr can b (gain: can b3 lânh 
dgo quán l các c4r,; cong ch&c, ngu'&i lao dç5ng). Tnr&c mat, xây dimng h thông 
co sr dft lieu can b, cOng chirc lânh dao  quàn l din cap tinh quàn; cci s& dft lieu 
can b, cong chire các cci quan Bang, Mt trn To quôc và các doàn th chinh trj - 
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xä hi giai don 2020 - 2025 (ban hành k hogch xong trong qu) 11/2021; trien 
khai cp nhgt so hoá cc s& di lieu các nám tiêp theo.). 

(9) Sàa dê,i b sung chInh sách v& dao tao,  bM di.räng, nhât là chInh sách ye 
dào tao  1 1un chInh trj. 

(10) Xây drng k hoach, t ch(rc các lop dào tao,  bi duông, c.pnht kin 
thüc mói, kiên thüc ye ngoi ngC, tin hçc, tiêng dan tc, kiên thirc ye vn hoa 
cong vi; v quan h quôc t, di ngoi, ngo.i giao cho can b, cong churc, nhât là 
d6i v&i can b lnh dao,  quàn 1 các cap và can b trong quy hoach d nguôn 
thuOc din Ban Thu&ng vi Tinh üy quãn 1 (thrc hiçn hang näm). 

(11) Djnh ks', dt xu&t kMm tra, giám sat vic thc hin cong tác tè chCrc can 
b & the cap üy, to chCrc dãng, ca quan, dan vl bao dam diing nguyen täc Dãng 
thông nhât lath dao  và quân l' to chc, biên chê, cong tác can b, xay dirng và 
quàn l di ngui can b trong toàn b h thông chInh lij. Tng ci.r&ng cong tác nãm 
và theo dôi dja bàn di dôi v6i vic khào sat,. kiêm soát chat chê quy trInh cong tác 
can b cüa các cap, các ngành (thc hin thu'&ngxuyên). 

(12) Hng nàm, tng hçp, báo cáo Ban thuông vii Tinh üy k& qua thc hin 
dê an, lay kêt qua thi.rc hiên dê an lam môt trong nMng tiêu chi dê danh gia, xêp 
loai hang nam doi voi. tp the cap uy cac cap va ca nhan. 

ifi. GL4I PHAP 'iHçC H I IN 
1. Cap ur các cp, các ca quan, dan vj tIch circ, chü dng quan trit sâu sac 

chü nghia Mac - Lenin, tix tithng Ho ChI Minh, Cuang lTnh, Diêu 1, nghj quyt 
cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut ci1a Nhà nii&c cho di ngü can bç5, dãng vién, nht 
là ni dung ye cánb và cong tác can b. Quán trit, triên khai nghiêm tue các vn 
bàn cua Tinh u ye chii tnrong, chinh sách cong tác to chirc, can b. Xây dirng k 
hoach tuyên truyên, nhán rng nhüng diên hmnh tiên tiên, nMng each lam sang tao, 
hiu qua; kien quyêt dâu tranh vâi nh&ng quan diem lch lac,  sal trái, lun diu 
xuyên tac. 

2. Tng ctr&ng Cong tác giáo diic chInh trj ttx ti.thng, nãng cao dao  due each 
mng cho di ngü can b, dãng viên và the h tré, trong do chá trQng ni dung xây 
dimg Dãng ye dao  due, truyên thông ljch sir, van hóa cUa dan tc; két hgp ch.t 
ch, hiu qua giüa giáo dic âi rèn luyn trong th'çic tiên và day mnh h9c tip, lam 
theo tu tithng, dao  due, phong each Ho CM Minh. Thrc hin nghiêm chê d hçc 
tsp, bi duong l lun cbinh trj, gan vài bôi duOiig chuyên môn, nghip vii cho 
can b, cong ch'(rc, nhât là can b trê. 

3. Tp trung lânh dao,  chi  dao,  trinkhai dng b, quy& 1it, hiu qua cong 
tác can b; coi trçng trang bj kin thüc ye cong tác can b cho lanh dao  các cap; 
thuäng xuên hix&ng dn, hem tra, don doe yic thrc hin. Rà soát, hoàn thin các 
van bàn ye cong tác can b nhm dôi mói m?nh  me, toàn din yà thiic hin dông 
b, hiu qua cOng tã.c can bQ, to mOi trung, thUc d&y dôi mâi, sang tao, khuyên 
khich, bâo v can b dam nghi, dam lam, dam dOt  phá, dam chju trách nhim vi 
lqi Ich chung. Tang cumg k lu.t, k) cuang, kim soát ch.t chê vic thrc hin 
các khâu cüa cong tue can b; xác djnh rO trách nhim cüa tp the, cá nhãn, nhât là 



8 

nguôi dirng dâu; kp thai khc phiic, ch&i chinh nhfing h?n ch, bt c.p, ngn 
chn, day lüi nhng tiêu crc trong cong tác can b. 
* 4. Xây dirng dng bO,  toàn din di ngü can b các cap, nht là nguôi dung 

dâu cap üy, to chirc dàng, thu tnr&ng ca quail, dan vj. Thrc hin Co hiu qua k 
hoach dào  tao,  bôi dung dê nâng cao bàn flnh chInh trj, tInh chuyên nghip, tinh 
than phic vii Nhãn dan cüa can b & các ca quan, t chirc trong h thng chinh 
trj. Ca câu, sap xêp 1a  di ngü can b các cap, các ngành theo vj tn vic lam, báo 
dam ding ngithi, ding vic, giàm so hxqng, nãng cao chat hrqng, ca cu hçTp 1; 
cii the hóa mi1c tiêu, nhim v11, giãi pháp di v&i tmg nhóm cMi ttrçing can b 
thuc quyên quãn l. 

5. Chü dng tIm kMm, phát hin, thu hiit, tuyn ch9n, dào tao,  bM dirOng, rên 
1uyn dê tao nguôn can bO ti.'r sinh viên tot nghip '°ai  giói, xut s&c & trong nuóc 
và nithc ngoài, can b khoa hçc tré có nàng 1c, trMn vçng. Dc bit quan tam dào 
t.o, bôi dng, rèn luyn l&p can b ké can. 

6. Thc hin cong tác quy hoach can b bão dam "dng" và "m&"; dng b, 
thông nhât, lien thông giUa các cap, các ngành. Djnh k' qu I hang nam rà soát, b 
sung và xác nhn quy hoach can b các cap theo quy dinh,  trong dO tp trung xây 
dmg, quy hoach nhân sr Ban Chap hành, Ban Thtr&ng vii Tinh üy và các chuc 
danh lânh dao  chü ch& cüa tinh cho các nhim kr dam bâo s hxçmg, ch.t hrçing, 
co cu theo quy djnh. Cu the hóa tiêu chuân, bâo dam chat chë quy tnInh, thu tiic 
và h sa nhâri sir; m& rng, phát huy dan chü, thng cu&ng co ché cung cap, trao 
di thông tin, chat van, phàn bin và giài trInh khi có yêu câu trong cong tác can 
b; dánh giá thrc chat nhãn sir duçic giâi thiu bâu cu, bô nhim vào các chuc 
danh lânh dao,  quàn l các cap. Kiên quyêt không dê lçt nhUng ngu?ii khOng thng 
dàng, không bão dam tiêu chun, nhftng ngii&i chy chuc, ch.y quyên vào di ngü 
can b lânh dao,  quãn 1 các cap. 

7. Coi tr9ng cong tác bào v chInh tn ni b, nm chic ljch si:r chInh tn và tp 
trung vào v.n d chinh tnj hin nay cüa can b. KhOng xern xét quy hoach,  bô 
nhim, giâi thiu ung cà di v&i can b khi chi.ra cO kêt lun ye tiêu chuàn chInh trj. 

8. Thc hin nghiêm các quy djnh v cong tác can b. Cl? th hóa, di m&i 
manh me cOng tác dánh giá, dào tao,  bôi thrOng can b; thirc hin chat chê quy 
djnh, quy trInh cOng tác tuyn dung, quy hoach, luãn chuyên, bô trI, sir dung, bâu 
ci'r, b nhim can b phu hqp vth tInh hmnh dja phl.rang, ca quan, dan vj. Thirc hin 
có hiu qua ca ch& chInh sách d dng viên, khuyên khIch can b chuyên tam 
phn du cong tác, cnh tranh bInh däng, lành mnh và thu hñt, trçng diing nhán 
tài. Dng th&i dy manh  thl?c hin luãn chuyn can b lãnh dao  quàn l dê rèn 
luyn qua thl?c tin & các lTnh virc, dja bàn khác nhau. 

9. Cl?  th hOa các giãi pháp thl?C hin ml?c  tiêu Ca d.0 phü hcip, bão dam t' 1 
can b tré, can b nCr, can b ngtx&i dan tc thiêu sO: Cap üy các câ và ngi.thi 
dung dAu phâi có ké hoach  dào  tao,  bôi dt.rOng, sap xêp, bO trI, tao  diêu kin, co 
hi phát tnin cho can b tré, can b nCr, can b là ngu&i dan tc thiêu sO d bâo 
trinh d, näng ll?C  và phm ch.t dao  duc; xây dirng clii tiêu ca câu cap u5r ph'ü hçrp, 
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nêu chua bão dam chi tiêu ca cu thI phâi dê trông, bô sung sau, cap üy và ngu&i 
dung du chju trách nhim chü yu v thc hin chi tiêu nay. 

10. Thirc hin nghiêm quy djnh v phân d.p quãii. 1 và b nhim, giói thiu 
can b umg cir. Co quan sü dçing can b phài quãn 1 can b cht chè, hiu qua; 
ngithi di.'rng d&u chju trách nhim chmnh ye quãn l can b theo phân cap. Môi can 
b có trách nhim thrc hin nghiêm các quy djnh, quy chê, cam kêt cüa mirth và 
có trách nhim báo cáo, giâi trinh trung thc khi có yêu câu. 

11. Nãng cao chit hxqng, hiu qua cong tác can b; tp trung lath d.o, chi 
dao, trien khai dông b, thuông xuyen hi.ràng dan, kiêm tra, don dôc vic thrc hin 
nhm ngän chn và day lüi có hiu qua nhirng tiêu c1rc và tham nhing trong cong 
tác can b. Kiêm soát cht chê, sang l9c k, kp th&i thay the nhttng ngtthi nng 
lirc hn chê, uytIn thâp, không dü surc khOe, có sai ph?m, không ch hêt nhim kS', 
hêt thii hin bô nhim, den tuôi nghi hu'u. Không lay vic bô trI chuc vii, náng 
ngch dê thc hin chê d, chInh sách can b. 

12. Quán trit d can bt, cong chuc, dãng viên nhn thuc sâu s.c v t chy 
chuc, ch.y quyên, coi day là hành vi tham nhCing trong cong tác can bO.  Nhn din 
rô, diâu tranh quyêt 1it, hiu qua vài các dôi tixqng không phãn bit hp là ai, gii 
chüc vi gI, co biêu hin, hành vi ch.y chuc, ch.y quyên. Kiên quyêt thu hi, hüy 
bô các quyêt djnh không dung ye cong tác can b. Xur l kjp thii, ngbiêm minh 
nhüng to chuc, cá nhãn lqi ding quyên 1c dê thirc hin nMng hành vi sai trái 
trong cong tác can b hoc tiêp tay cho chy chüc, chy quyên. 

13. Coi trçng cong tác kim Ira, giám sat, thanh tra djnh kr, dt xu(t theo 
hi.ró'ng: Cap trên kiêm tra, giám sat dôi vâi cap duôi; cap dithi giám sat c.p trên. 
Coi trQng câ cãnh báo, phông ngüa và xü 1 sai phm. 

14. Phát huy vai tró giám sat cüa Hi dng nhãn dan các cap. T chüc thirc 
hin có hiu qua các quy dnh cüa BO Chinh tn, Ban BI thu ye giám .sát, phãn bin 
xã hi cüa M.t tr.n To quôc Vit Nam, các to chuc chInh trj - xa hi và Nhãn dan 
tham gia xây drng di ngü can b. Xác minh, xir 1 kp thñ, hiu qua, hcip 1, 
dung quy djnh các thông tin phãn ãnh tr các to chuc, cá than và phixang tin 
thông tin d.i chuing. 

15. Thu&ng xuyên cung c, kin toàn co quan tham mini và di ngü lam cOng 
tác can b that  sr trong sach,  vü'ng mnh, chuyên nghip; xây drng rnô hInh th 
chIrc, hoàn thin chuc nng, thim vi ci'ia các co quan tham mum ye to chirc, can 
b các cap theo hiràng giãm dâu mOi, tránh chOng chéo, nang cao hiu 1irc, hiu 
qua hoat dng. Day mnh câi cách hành chinh; chuân hoá van bàn pháp quy; tin 
h9c hoá, tr dng hoá trong quãn l và diêu hành. Nãng cao chat luçing di ngü lam 
cong tác can b "trung thành, trung thc, guong mu, trong sang, tinh thông" dáp 
irng yêu câu, nhim vçi cüa thM k' mói; dc bit coi trçng 1ira ch9n, bô trI duing 
nguii d(mg dâu co quan to chuc, can b các cap; kiên quvêt l°ai bO các hành vi 
tiêu crc trong cong tác can bO. 

iv. NBU CAU VON THIJ'C kHN BE AN 
Nhu c.0 vn thrc hin D an: 17 1.895 triu dng. 

(Chi tilt theo Phy lyc 3, 3.1, 3.2 kern theo,). 
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V.IJIUQUACUABEAN 

D an dizcic thrc hln sê gop ph.n di mOi m?nh me, toãn din, dàng b, hiu 
qua cong tác can b; kiêm soát ch.t chê quyên lirc, sàn lc k, thay th kjp thi 
nhing can b không bâo dam tiêu chuãn, suy thoái, biên chat; tao sir cnh tranh 
bmnh dàng, lành mnh và thu hñt, trçng diing nhãn tài; xây dirng di ngü can b, 
cong chrc that  sr gn bó mt thiêt vri Nhân dan và phát huy vai trô cüa Nhãn dan 
tham gia xây dirng dti ngü can b. Ti'x do xây dimg di ngQ can b các cap, nhât là 
can b länh dao,  quan 1 cO phãm chat, nng 1irc, uy tin, ngang tam nhim Vi, gop 
phn thirc hin thãnh cong các mçLc tiêu Nghj quyêt d.i hi Dãng b tinh lan thir 
XVI, d Lao Cal tMp tiic là tinh phát triên cüa vtng Trurig du và Mien niii phia Bàc. 

Phn thfr ba 
TO CHIUC THI)C HIN 

I. LANII })O, CIII BLO THT)'C ffIN BE AN 

Ban Chp hành Dãng b tinh, Ban Thix&ng vii Tinh u, thi.r&ng xuyên, trirc 
tiép là Thix&ng trirc Tinh u có trách nhim länh dao,  chi do, to chrc thc hin và 
kiêm tra, giám sat vic thc hin Dê an. 

II. PHAN CONG TRACH NBIM T1TIfC H I N BE AN 

1. Ban Ti chfrc Tinh üy 

Chü tn phi hqp vol các co quan chuyên trách tham miiu, giiip vic Tinh üy, 
các dãng doàn, Ban Can sir Dâng, các huyn ui', thj ui', thãnh u, dãng u' trtrc 
thuc xây drng kê hoach thirc hin Dé an trong giai doan  2020 - 2025 và h&ng 
nm. Tham mu'u Tinh ñy huOng dan sap xêp to chüc b may, biên ché; triên khai 
thc hin có hiu qua cong tác quy hoach, dào tao, bôi duong can b, ké hoach 
luãn chuyên, bit phái can b. 

Theo dôi, huOng dn, kMm tra, don dc dánh giá k& qua thc hin d an 
hang näm, so kêt, tong kêt, báo cáo Tinhüy theo quy djnh. 

(Chi tilt theo Phu lyc 4 kern theo) 

2. Các dãng doàn, ban can s,r dãng; các huyn üy, thj üy, thành üy, dãng 
üy trirc thuc tinh 

Can cü chirc nang, nhim Vç1 có trách nhim trMn khai, quan trit, cii th hóa 
các ni dung cüa D an thãnh chucing tninh, kê hoach, nghj quyêt chuyên dê dé to 
chüc thirc hin. 

ifi. CHE DQ ITUONG DAN, DON DOC, KIEM TRA, GIAM sAT, 
THÔNG TIN, BAO CÁO, SO KET, TONG KET 

A A 1. Che d9 hirong dan, don doe thirc hiçn 

Giao Ban T chirc Tinh uS' chü fri phi hcp vOl các co quan chirc nàng huOng 
dn, dOn dc tri&i khai thrc hin Dê an; kjp thM phôi hcip giâi quyêt, tháo gôr 
nhüng khó khan, vuOng mac phát sinh. 



T/M BAN THUNG VJ 
'THIS 

Ding Xuân Phong 

11 

2. Chê d kiêm tra, giám sat 

Ban T ch(rc Tinh u chü dng kim tra, giám sat, dánh giá kt qua thirc hin 
D an hng nm. Khi cn thit d xut thãnh l.p doàn kiêm tra, giám sat cUa Tinh 
u ye viêc triên khai th'rc hin dê an. 

U Ban Kim tra Tinh u xây dimg chuong trInh, k hoch và t chüc th%rc 
hin vic kim tra, giám sat kt qua trin khai thc h1n Dê an thithng xuyên theo 
quy dinh. 

A A 3. Che dç thong tin, bao cao, so' ket, tong ket 
Hang qu, 6 tháng, 9 tháng, nám, các dãng doàn, ban can sçr dãng; các huyn 

üy, thi üy, thành üy, d:ãngüy trirc thuc tinh báo cáo két qua thc hin Dê an v 
Ban To chüc Tinhüy dê tong hcip báo cáo kêt qua den Thu&ng trirc, Ban Thirng 
vi Tinhüy. 

Hng nm và giCIa nhim kSr tin hành sa kt, dánh giá kt qua và xem xét b 
sung ni dung, nhim vti, giãi pháp thirc hin; kêt thic nhim k' tong kêt thirc 
hin Dé an.!. 

Nainhán:  
-BGChinhtr, 
-Ban BIthir, 
- Vn phông Trung uang, 
- Ban To cl±c Trung ucxng, 
- Thtthng triic Tinh üy, UBMTTQ Vit Nam, 

Doàn D?i  biêu Quoc hi, HDND, UBND tinh, 
- Các d/c Uy viên Ban Chap hành Dãng b tinh, 
- Các ca quan chuyên trách thammiru, 
giüp vic Tinhüy, 

- Các dáng doân, ban can sir dãng trirc thuc, 
- Các huyn üy, thi üy, thành u, dãng üy trtrc thuOc, 
- Lânh dao Van phông Tinh üy, 
- Chuyên viên tong hqp Van phông Iinhñy, 
- Lixu Van phong Tinhñy. 
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PHU LUC 1 
TOM TAT MQT sO MVC  TIEU CIIINH CUA BE AN 
(Ban hành kern theo D an so' 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 

cüa Ban Chap hành Dáng b tinh,) 

IT NOi dung Hin trng 
Mijc tiêu dn 

näm 2025 Ghi chü 

1 Can hO lành do quãn l có tui d?i 
dixâi 40 tui: 

Cptinh: 

Cphuyn: 

2,57% 

7,8% 

5-10% 

15% 

11/428ngii&i 

10/127nguài 

2 
Can bO länh do quãn 1 cp tinli dU 
khã nng lam vic trong môi tru&ng 
quôctê 

1,2% 5-10% 02/166 

3 T 1 nü là cp fiy viên 23,44% 20-25% 750/3199 

4 T l nü d.i biu HDND các c.p 32,48% 35% 1460/4495 

Can bO c&p x có trmnh dO chuyén mon 
di hQc trâ len 57,85% 90% 1998/3454 ngirôi 

6 
Can bO c.p xà Co trinh do 1Y 1un Chmh 
lrj trung cap trâ len 

57,27% 90% 1978/3454 ngiiôi 

7 BI thu cp üy không phãi là ngui dja 
phi.rang 

Cp huyn: 

C&p xà: 

88,9% 

72,36% 

100% 

90% 

8/9 ngirii 

110/152 ngirii 

8 
Chü tich UBND không phài là ngtthi 
dja phircrng 

Cphuyn: 

Cp xâ: 

100% 

54,6% 

100% 

70% 

09/09ngithi 

83/152 ngir&i 

Cn b, cong chirc lãnh do quãn 1 
(tir cap phông thuç5c só, ban, ngành 
và twoiig dwcmg ith len,) duqc ctào 
to trinh dO chuyên mon sau di h9c, 

18,4% 30% 280/1524 nguôi 



P1111 LVC  2 
THT)C TR4NG CAN BQ, CONG CH15C TRONG C QUAN BANG, HANU CHINH NBA NUC, 

MAT TR4N TO QUOC vA BOAN THE CAP TINII, CAP HUYN, CAP xA 
(Ban hành kern theo Dé an s 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cüa Ban châ'p hành Dáng b5 tinh) 

Ti' ChCrc vy T6ng s Dan tc 

Trinh d chuyên mon Trinh d Tin hyc, Ngoi ngfr Tr nh d QLNN L Iun chlnh tr! 
BD k 

näng QL 
theo chirc 

danh 

Nu 
Trung 
cp 

Cao 
dâng 

Di hQc Thac Tién 
Tin hc Ngoi ng(I 

BD 
chuyên 

vi8n 

BD 
chuyên 

viên 
chlnh 

BD 
chuyên 
vi6ncao 

cp 

Trung 
, 

Caocp  UDCNT 
TCB 

Trung  
C4P 

len 

Bi trâ 
xung 

B2 tr 
18n 

I Cp tlnh 2,134 323 799 - 55 11 1,433 519 15 1,757 55 2,079 55 1,180 644 37 666 606 927 

15.1 37.4 - 2.6 0.5 67.2 24.3 0.7 82.3 2.6 97.4 2.6 55.3 30.2 1.7 31.2 28.4 43.4 

1 
Lnhdocpst,ngOnhvàtuang 
&rong 

166 33 25 0 0 0 98 62 6 102 3 164 2 3 126 37 0 166 97 

2 
Lnhdaocpphôngthucs?1và 
nrang ducmg 

504 49 164 0 0 0 294 103 6 371 30 486 18 78 315 0 196 308 387 

Lnh dao các Chi ciic tri,rc thuc 
sa, nganh 

37 0 7 0 0 0 25 12 0 35 2 34 3 2 35 0 9 28 30 

4 
L.nh dao  các dm vj si,r nghip 
trirc thuc Sà, ngành (y té, giáo 
dc) 

276 57 68 0 0 0 96 178 2 273 3 270 6 222 54 0 172 104 213 

5 Congchi'ichanhchlnh 1,151 184 535 0 55 11 920 164 1 976 17 1,125 26 875 114 0 289 0 200 

H Cp huyn 1,470 352 556 0 20 30 1,292 125 3 943 41 1,238 37 1,067 235 4 621 285 481 

% 23.9 37.8 - 1.4 2.0 87.9 8.5 0.2 64.1 2.8 84.2 2.5 72.6 16.0 0.3 42.2 19.4 32.7 

I Lnh do cp huyn 44 12 5 0 0 0 17 25 2 44 0 42 2 0 40 4 0 44 41 

2 Lnhdocpphông 497 73 124 0 0 0 433 63 1 313 15 466 31 239 180 0 256 241 315 

3 Congchüchanhchthh 929 267 427 0 20 30 842 37 0 586 26 730 4 828 15 0 365 0 125 



TT ChO'c vt Tng s Dan tQc N0 

Trinh d chuyên mon Trinh d Tin hçc, Ngoi ngO Trinh d QLNN L 1uin chinh tn 
BD k 

Trung 
cap 

. 
Cao cap 

näng QL 
theo chüc 

danh Sa cap 
Trung 

cap 
Cao 
ding 

Dai hçc 
Thac 
S' 

Tien 
S 

Tin hc Ngoai ng 
BD 

chuyên 
viên 

BD 
chuyên 

viên 
chlnh 

BD 
chuyên 
viên cao 

cap 

UDCNT 
TCB 

Trung 
cap tth 

B 1 trO 
xuang 

B2 tri 
len 

III Can b cOng chiic xä 3,325 2,017 1,032 106 1,095 152 1,955 17 0 3,009 0 0 0 0 0 0 1,393 513 2,616 

60.7 31.0 3.2 32.9 4.6 58.8 0.5 - 90.5 - - - - - - 41.9 15.4 78.7 

Cánbôxä 1,584 1,133 337 105 623 27 816 13 1,330 1,012 508 1,119 

2 Congchücxa 1,741 884 695 1 472 125 1,139 4 1,679 381 5 1,497 

Ting s lOnli do quãn l3 1,524 167 325 0 0 0 867 265 15 865 50 1,192 56 322 696 41 461 787 870 

% 11.0 21.3 - - - 56.9 17.4 1.0 56.8 3.3 78.2 3.7 21.1 45.7 2.7 30.2 51.6 57.1 

Tang so (1+11+111) 6,929 2,692 2,387 106 1,170 193 4,680 661 18 5,709 96 3,317 92 2,247 879 41 2,680 1,404 4,024 

38.9 34.4 1.5 16.9 2.8 67.5 9.5 0,3 82.4 1.4 47.9 1.3 32.4 12.7 0.6 38.7 20.3 58.1 



))J 
'PHVLUC2.1 .I 

THTIC TRANG CAN BQ, CONG CH1C TRONG C QUAN BANG, MTTQ VA cAc DOAN THE CAP TfNH 
(Ban hành kern theo Dé an so 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cia Ban Gháp hành Dáng bó tinh,) 

TT Chü'c vi iong 
Dan 
t()c 

Nü 

TrInh d cliuyên mon Trinh d Tin h9c, Ngoi ng0 Trinh QLNN 
Ly Iuin chinh 

trj 
BD k näng 

QL theo 
ch(rc danh 

Trung 
cp 

Cao 
ding 

Di 
hçc 

Thac 
s 

• Tien 

Tin hçc Ngoai ng 
BD 

chuyCn 
vën 

BD 
chuyên 

. 
viên 

chlnh 

ED 
chuyên 

. 
viOn 

cao cOp 

Trung 
cap 

Cao cOp UDCNT 
TCB 

'irung  
cap trâ 

len 

131 trâ 
xuóng 

132 Ira 
len 

Länh dao cap ban, nganh vã 
tlr(Yng diro'ng 

67 16 13 48 17 2 5 1 65 2 3 56 8 67 67 

23.9 19.4 - - - 71.6 25.4 3.0 7.5 1.5 97.0 3.0 4.5 83.6 11.9 - 100.0 100.0 

- Chuyën viên cao dip 8 6 1 6 2 8 8 8 8 

- Chuyên viOn chinh và tixcing 

ducing 
53 8 12 38 14 1 4 1 52 1 56 53 53 

- Chuyên viên và tucing ducmg 6 2 4 1 1 1 5 1 3 6 6 

2 
Lin1i dao dip phOng thuc ban, 
ngành Va tuong thro'ng 

111 17 45 9 1 8 108 3 28 83 62 

% 15.3 40.5 - - - - 8.1 0.9 7.2 - 97.3 2.7 - - - 25.2 74.8 55.9 

- Chuyén viên cao cap 
- Chuy6n viOn chfnh vA tucmg 
ducing 

59 9 26 9 1 3 56 3 59 9 50 48 

- Chuyên vü3n và tirclng ducmg 52 8 19 5 52 52 19 33 14 

3 Cong ch(rc hành chinh 257 47 148 231 26 251 6 248 9 178 79 153 

18.3 57.6 - - - 89.9 10.1 - 97.7 2.3 96.5 3.5 69.3 30.7 - 59.5 - 

- Chuyên viên chinh và tlxang 

di.rcmg 
3 9 1 

-ChuyênviênvOtw.mgducing 239 38 148 231 25 236 6 233 9 163 79 153 

-COn srvOtixouig dircing 15 15 15 15 

- COc ngch khOc 

Tng(1+2+3) 435 80 206 0 0 0 279 52 3 264 7 421 14 181 135 8 181 150 129 

% 18.4 47.4 - - - 64.1 12.0 0.7 60.7 1.6 96.8 3.2 41.6 31.0 1.8 41.6 34.5 29.7 



PHU LVC  2.2 
THU'C TRANG CAN BQ, CONG CHC TRONG CCI QUAN HANH CHINH NBA NUOC CAP TINH 

(Ban hành kern theo Dê an so 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cza Ban Chap hành Dáng bç5 tin/i.) 

TT Chüc vi I ong SO 
thin 
tc 

TrInh d chuyên m&n Trinh d Tin hçc, Ngoi ngf1 TrInh d QLNN 
L lui'n chlnh 

tn 
BD k 
nang 
QL 
theo 
clifrc 
danti 

Sri cap 
Trung Cao 

thing hçc mac 

Tin hQc Ngoai ngCY BD 
chuyên 

viên 

BD 
chuyën 

viën 
chinh 

BD 
chuyên 

viên 
cao cap 

Thing 
cap 

Cao ctp 
Tin 

UI)CNT 
TCB 

Trun g 
cp tri 

len 

131 tth 
xuong 

B2 Ira 

len 

LAnh do cp s&, ngành và tuong 
throng 

99 17 12 50 45 4 97 2 99 70 29 99 30 

% 17.2 12.1 - - - 50.5 45.5 4.0 98.0 2.0 100.0 - - 70.7 29.3 - 100.0 30.3 

-ChuyCnviéncaoc.p 2 1 1 2 2 2 2 2 

- Chuy0n viCn chinh và twng diwng 97 17 12 49 45 3 95 2 97 70 27 97 28 

- Chuyn viên và tircrng ducriig 

2 
Lãnhdocipphöngthucsrvä 

ttrong duong 
393 32 119 294 94 5 363 30 378 15 78 315 168 225 325 

% 8.1 30.3 - - - 74.8 23.9 1.3 92.4 7.6 96.2 3.8 19.8 80.2 - 42.7 57.3 82.7 

- Chuy6n viCn cao cp 

-ChuyCnviCnchinhvatuang&rang 206 24 65 141 62 3 189 17 197 9 206 56 150 180 

-ChuyCnviCnvàtirnngthrong 187 8 54 153 32 2 174 13 181 6 78 109 112 75 145 

Lanh dao các Chi cuc true thuQc so, 
ngnii 

37 7 25 12 35 2 34 3 2 35 9 28 30 

18.9 - - - 67.6 32.4 - 94.6 5.4 91.9 8.1 5.4 94.6 - 24.3 75.7 81.1 

- Chuyên viCn chinh và turing throng 25 4 16 9 23 2 23 2 25 5 20 26 

- Chuyên vién và tucing thrcmg 12 3 9 3 12 11 1 2 10 4 8 4 



TT CliOc vi Tong s 
Dan 
tQc 

Trinh d chuyên mon TrInli d Tin hçc, Ngoi ngO Trinh QLNN 
L' Iuân chinh 

tr 
BD k 

QL 
theo 
chüc 
danh 

Sacp 
Trung 
cp 

Can 
dâng 

Dai 
h9c SY 

Tin 
Tin h9c Ngoi ngt.r 

BD 
chuyên 

BD 
chuyn 

vjën 
chfnh 

BD 
chuyên 

. 
viën 

can cap 

Trung 
cap 

. 
Can cap UDCNT 

TCB 

Trung 
cap tro 

len 

BI trà 
xuong 

132 tr3 
len 

4 COng chiic hành chInh 894 137 387 55 11 689 138 1 725 11 877 17 697 35 136 200 

% 15.3 43.3 - 6.2 1.2 77.1 15.4 0.1 81.1 1.2 98.1 1.9 78.0 3.9 - 15.2 - 22.4 

- Chuyên viên chfnh và ttzcmg throng 

-ChuyênviCnvatucingthrcing 834 127 352 6 689 138 1 675 10 817 17 642 35 136 200 

-Cansrvàtuongduong 60 10 35 55 5 50 1 60 55 

- Cac ngch khãc 

Tng(1+2+3+4) 1,423 186 525 0 55 11 1,058 289 10 1,220 45 1,388 35 777 455 29 313 352 585 

% 13.1 36.9 - 3.9 0.8 74.3 20.3 0.7 85.7 3.2 97.5 2.5 54.6 32.0 2.0 22.0 24.7 41.1 



PHJ LVC  2.3 
THIC TRING CAN BQ, CONG CH1C TRONG CO QUAN BANG 

M4T TR4N TO QUOC vA cAc BOAN THE CH!NH TRI - xA HQI CAP HUflN 
(Ban hành kern theo D an so' 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cia Ban Ch4 hành Dáng bç5 tinh) 

TT Ch6c vi Ting s Dan tc 

TrIriti do chuyn mon Trinh d Tin h9c, Ngoi ng& TrInh d QLNN 
L Iun chlnh 

trj BD k5 
nng QL 
theo clnrc 

danh 

N0 
Trung 

cap 
Cao 
dng 

Dai 
hQc 

Thac 
s 

Tien S5' 

Tin hQc Ngoai ng 
BD 

chuyên 
ViCfl 

BD 
chuyên 

viên 
chfnh 

lID 
chuyên 
vin 

cao cap 

Trung 
cap 

Cao cap UDCNT 
TCI3 

Trung 
cap trô 

len 

BI Ira 
xuong 

B2 Ira 
ten 

Länh dao cap huyn (El thtr, 
PhO BI thirThuông trrc) 

16 6 1 6 9 1 16 14 2 12 4 16 16 

37.5 6.3 - - - 37.5 56.3 6.3 100.0 - 87.5 12.5 - 75.0 25.0 - 100.0 100.0 

- Chuyên vith cao cap 4 4 4 4 4 4 4 

- ChuyCn viên chfnh vã twmg 

ducing 
12 6 1 2 9 1 12 10 2 12 12 12 

- Chuy&i viên và tucing ducmg 

2 LanIidocapphOng 198 23 56 165 33 38 182 16 133 65 102 96 62 

% 11.6 28.3 - - - 83.3 16.7 - /9.2 - 91.9 8.! 67.2 32.8 - 51.5 48.5 31.3 

- Chuyên vién cao cap 

- Chuyën vién chInh và tucing 

thrang 
65 9 12 26 58 7 65 48 

-Chuyênviênvâtuangducrng 133 14 44 12 124 9 133 14 

3 Côngcliáchànhchlnh 344 142 154 5 19 311 9 77 11 145 4 315 109 

41.3 44.8 - 1.5 5.5 90.4 2.6 - 22.4 3.2 42.2 1.2 91.6 - - 31.7 - 

Chuyên viên chfnh và tiwng 
ducing - - 



TT Chüc viii Tong so Dan tc Nü 

TrInh d chuyên mon TrInh Tin hQc, Ngoii ngü TrInh d QLNN 
L luãn chInk 

tn BDk 
náng QL 
theo chüc 

danh 
Trung 

cAp 
Cao 
dAng 

Dai 
hQc 

Thac 
Tien S 

Tin hc Ngoai ngf 
BD 

chuyên 
ViCfl 

BD 
chuyên 

. 
vien 

chmnh 

BD 
chuyên 

viên 
cao cAp 

Trung 
cap 

Cao cAp UDCNT 
TCB 

Trung 
cAp tr& 

len 

Bi tri 
xuóng 

B2 trâ 
len 

Chuyenviênvàtucingduang 315 131 140 311 9 77 11 145 4 133 109 

Can sir và tiring dung 16 5 6 9 

Nhân viCn 13 6 8 5 10 

Tng(1+2) 558 171 211 0 5 19 482 51 1 131 11 341 22 448 77 4 211 112 78 

% 30.6 37.8 - 0.9 3.4 86.4 9.1 0.2 23.5 2.0 61.1 3.9 80.3 /3.8 0.7 37.8 20.1 14.0 



PHV LUC  2.4 
TIILXC TR4NG CAN BQ, CONG CHU'C TRONG C QUAN HANH CHINH NRA NIIOC CAP HUYN 

Kern theo Dé an so ]8-DA/TU, nàv 11/12/2020 cz,a Ban Ghdp hành Dáng bO tznh Lao Cai 

r Chác vy Tng s Dan tc N& 

Trmnh 1Q chuyên mon Trmnh i1 Tin hçc, Ngoi ng& Trinh d QLNN L tun chinli trj kY 
nang 
QL 
theo 
cliüc 
danli 

Sci 
Trung 
cp 

Cao 
d&ng 

Di 
h9c 

Thc 

Y 

lien 

S 

Tin hçc Ngot ng 
BD 

chuyên 

BD 
chuyên 

viCn 
chlnh 

13D 
chuyên 

viên 
cao clip 

Trung 
cp 

Cao cp UDCN 
TTCI3  

Trung  
cap tr?I 

131 trà 
xuóng 

132 tr1 
len 

Länh dao cap huyn (ChO tich, Phó 
Chü tjch) 

28 6 4 11 16 1 28 28 28 28 25 

21.4 14.3 - - - 39.3 57.1 3.6 100 - 100.0 - - 100 - - 100.0 89.3 

- Chuyen viCn cao clip 

- Chuyên viên chinh và ttrnng di.rong 28 6 4 11 16 1 28 28 28 28 25 

- Chuyên viOn vli tuang &rcng 

Länhdiocipp1iông 299 50 68 268 30 1 275 15 284 15 106 115 154 145 253 

% 16.7 22.7 - - - 89.6 70.0 0.3 92.0 5.0 95.0 5.0 35.5 38.5 - 51.5 48.5 84.6 

- ChuyCn viôn cao clip 

-ChuyënviCnchinhvatuungdtrnng 60 8 12 36 23 1 58 2 57 3 60 8 52 55 

-ChuyCnviCnvàtucingthrcmg 239 42 56 232 7 217 13 227 12 106 55 146 93 198 

Cong chii'c hành chlnh 585 125 273 15 11 531 28 509 15 585 513 15 256 125 

% 27.4 46.7 - 2.6 1.9 90.8 4.8 - 87.0 2.6 100.0 - 87.7 2.6 - 43.8 - 27.4 

ChuyCn viCn chinh và tucmg duung 

ChuyCnviênvàtucingducmg 566 120 266 7 531 28 492 15 566 494 15 256 125 

Cánsirvatuo'ngdwmg 19 5 7 15 4 17 19 19 

Nhân viên 

Ting(l+2+3) 912 181 345 0 15 11 810 74 2 812 30 897 15 619 158 0 410 173 403 

19.8 37.8 - 1.6 1.2 88.8 8.1 0.2 89.0 3.3 98.4 1.6 67.9 17.3 - 45,0 19.0 44.2 



PHVLVC2.5 
THIIC TRANG CAP TRIJ'ONG, CAP PH() cAC DON VI SI)' NGHhJP TRIJ'C THUQC S(, NGANH 

(Ban hành kern theo Dé an so 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cia Ban Chá'p hành Dáng b tinh) 

TT 

iong SO 

Dan tc N& 

Trinh d chuyên mon TrInh d Tin iyc, Ngoi ngfl- Trinh d QLNN L Iuin chinh trj 

BD k 
Hang QL 
thco cliOc 

danh 

Chirc vu 
So cap 

Trung 
cp 

Cao 
dng 

D?i  
hQc 

Th.c 
s 

Ti& 
s 

Tin hc Ngoi ng BD 
chuyên 

. 
Vlêfl 

BD 
chuyên 

viên 
chinh 

BD 
chuyén 

viên 
cao cap 

Trung 
. cap Cao cap 

UDCN 
TTCB 

irung  

CP trâ 
in 

Bi trâ 
xu6ng 

B2 t rd 
len 

ii' ngniçp t te ap 
Tru'ô'ng, PhO don vj trirc 90 23 24 17 73 90 88 2 72 18 43 47 34 

Chuyên viên chmnh và ti.icing 

throng 
18 1 7 18 18 16 2 18 3 15 7 

Chuyên viën vã ttrcYng throng 72 22 17 17 55 72 72 72 40 32 27 

2 

Sr ngIiip Giáo dic (Clip 
Trung,PhótrtrOrngTHPT 

don vi truc thuc S&J 
105 19 35 35 68 2 102 3 101 4 101 4 83 22 104 

Chuyên viCn chfnh và tiwng 
thrcmg 

2 2 2 2 2 2 2 

Chuyênviênvàtiicrngthrong 103 19 35 35 66 2 100 3 99 4 101 2 83 20 102 

3 
Siy nghip Kliác (Clip 

trtrOng,ClipphOdonv 
thuQc sO, ngành) 

81 15 9 44 37 81 81 49 32 46 35 75 

Chuyên vin chfnh và tuong 
durng 

32 6 1 17 15 32 32 32 15 17 30 

Chuyên viên và tuong throng 49 9 8 27 22 49 49 49 3 1 18 45 

* Cng1+2+3 276 57 68 0 0 0 96 178 2 273 3 270 6 222 54 0 172 104 213 

20.7 24.6 - - - 34.8 64.5 0.7 98.9 1.1 97.8 2.2 80.4 19.6 - 62.3 37.7 77.2 

Chuyën vien chfnh vâ tircnig 
dtrcrng 

52 7 8 0 0 0 17 35 0 52 0 50 2 0 52 0 18 34 39 

Chuyênviênvàtirongdirong 224 50 60 0 0 0 79 143 2 221 3 220 4 222 2 0 154 70 174 



PHU L1JC 2.6 
THVC TRLNG JiQI NGU CAN BQ, CONG CHUC CAP XA, TINH LAO CA! 

(Ban hành kern theo D an sd 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cia Ban Chap hành Dáng bç5 tinh) 

TT ChtIcdanh 
P tong 

so 
Dn 
tc 

Nrr 

Trinh d chiiyên mon 
Trinh d L lufln 

chinh tn 
Trnh d Tin hçc, Ngoi ng& 

BD 
YC 

cong 
tác 
xay 

(IIrng 
(lang 

BD 
LLC 
c 

(cho 
cOng 
chüc) 

Bii 
duöng 
QLNN 

theo 
cliác 
danii 

BD 
v 

quãn 
Iy 

kinh 
t 

Sü 
diing 
t1iinh 
tliio 
tieng 
DTTS 

N& 
dan 
tc 

•- 
. 

U 

b 

T
ru

ng
cá

p  

C
ao

  d
an

g  

0 

. 

T
rê

n  
d
i
 hQ

c  

S
a
c
.p

  

T
ru

ng
  C

ap
  

C
ao

  c
p
  

T
in

  h
o

c  
U

D
C

N
1T

C
B

 

T
ru

ng
  c

&
p  

T
H

 tr
&

 le
n  

N
go

ai
 n

gi
t:

  B
 1 

tr
â
 

xu
ôn

g  

N
go

?i
 n

gt
:  

B
2 

tt
h

 le
n  

I Can bi (lang ui', chlnh quyii 

1 BfthiiDáng6y 159 100 13 11 4 38 1 110 6 119 40 148 134 145 123 

2 PhObitliuDangñy 163 112 23 13 4 60 1 98 0 2 152 9 142 140 142 131 

3 Chü tich HDND 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 P1ióChütjchHDND 160 118 41 18 6 72 2 80 0 13 143 4 143 138 138 132 

5 ChütichUBND 152 84 7 3 1 36 0 111 4 3 138 11 134 130 137 129 

6 P1ióCh6tichU13ND 190 133 17 9 2 60 1 125 2 12 173 5 165 141 170 159 

II Cn b MTTQ vi cac (loan th 

7 ChãtichMTTQ 156 122 18 13 4 22 72 2 56 0 6 22 128 117 91 8 134 

8 BfthtrDoànTN 150 120 37 23 3 3 45 8 91 0 10 75 65 120 97 129 

9 ChütichHPN 157 122 157 122 4 9 89 6 49 0 3 64 89 121 77 1 125 

10 C1iütjchHND 147 107 24 11 1 10 63 2 70 1 3 66 78 122 84 2 120 

11 ChütichHCCB 149 114 0 0 8 24 88 4 25 0 9 60 79 117 86 3 112 

III COng chi.rc 

12 CFITQS 146 106 1 82 43 20 0 44 89 140 127 128 

13 Tirphãp-Htjch 285 163 116 47 111 0 174 0 212 52 275 273 218 

14 Tàichinh-KT 243 82 147 42 17 12 214 0 191 24 237 149 149 

15 Van phOng-TK 409 202 215 82 101 22 284 2 262 95 2 400 379 297 

16 Vänhóa-XH 272 163 109 52 90 17 164 1 192 51 3 255 249 224 

17 Dachfnh-NN,XDvâMT 386 168 108 33 71 31 283 1 292 70 372 320 273 

TÔngst can bi xil (1+11) 1584 1133 337 223 20 85 623 27 816 13 62 1012 508 1330 0 0 0 0 0 1119 747 1295 

71.5 21.3 14.1 7.26 5.4 39.3 1.7 51.5 0.82 3.974 63.9 32.1 83.96 0 0 0 0 0 70.64 47.2 81.76 

Tiing s can b, cong chüc xã(I+11+Il1) 3325 2017 1032 479 20 86 1095 152 1955 17 1255 1393 513 3009 0 0 0 0 0 2616 747 2584 

60.7 31 14.4 0.6 2.6 32.9 4.57 58.8 0.51 37.74 41.9 15.4 90.5 0 0 0 0 0 78.68 22.5 77.71 



PHV LVC  sO 3 
NHU CAU KINH PH! THT)C HIN BE AN 

(Ban hành kern theo D an so' 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cia Ban Chá'p hành Dáng b tinh,) 

TT Nyi dung Tong 
Ngân sách 
nhà nu'Oc 

Ngan sách 
xä h9l hOa 

Phãn k5' vn theo nin 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

K hotch dào t?o,  bi duöTig, cp nht kin thrc mâi nâng cao trmnh dQ 
chuyên môn, 1' 1un chfnh trj, quãn 1 nhà nixâc, nghip vi.i cho (1? 
can bQ, cong chuc cac cap giai doan 2020 - 2025 (co bieu nhu cau dao 
tQo vàphdn kj) yIn kern theo). 

102,735 58,060 44,675 24,751 24,334 17,807 17,897 17,946 

2 

K hoich shOa cci sâ dü 1iu quán 1' h so can b, cong chrc, viãn 
clnrc dong b giia các cc quan Dang, chmh quyen, Mat  trn To quoc 
và các doàn th chinh trj - xä hi giai doan 2020-2025 (Kinh phi phyc 
vy tp huá'n 50 triu; kinh phi ho trcr nhp dit liçu, SI hoá h sd can b'2 
250 triçu; hin dd có may chi, phdn mm) 

300 300 100 100 100 

3 
chuyén 200 can bç5; ho trcr rnói can bça 35 triu/ngztoi/nãn x 3 näm,). 

21000 21000 4200 4200 4200 4200 4200 

4 
Ká hoch bit phái can b, cong chrc các cp sau khi duçc tuyn dmg; 
quy hoach; bë nhim ngch chuyên viOn chInh và tircmg throng (Dt 
kiln 500 ngw&i, hó trçr 35 tricu/ngwài/nárn), 

17,500 17,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

5 

Chinh sách thu hut nhân tài ('Dt kiln thu hut 50 sinh viCn Mt nghip 
xuO't sc a trong nithc và ntthc ngoà4 trong do 40 trttô'ng hcxp Mt 
ngh4p  trong nithc, ho trçr kinh phi dào tro 500 triuJ1 trithng hcrp; 10 
trithng hçrp Mt nghip a ntthc ngoài, h3 trçi kinh phi dào to 1 tj/1 
1ri6ng hcxp. Kinh phi My ti's ngw3n ngán sách dla  phu-ong). 

30,000 30,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

6 360 360 60 60 60 60 60 60 

Tng cIng 171,895 127,220 44,675 60 38,611 38,194 31,667 31,657 31,706 



tt.
1

•?  ) *11 
PHIJ LUC  3.1 

TONG H(P NiIU CAU DAO TAO, BOI DUNG CAN BQ, CONG CHC TRONG C( QUAN BANG, HAND CHINII NHA 
NU'OC, MT TR4LN TO QUOC vA CAC BOAN THE CH!NH TR4 - xA HQI 

(Ban hành kern theo Dé an s 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cüa Ban C'hdp hành Dáng bô tinh) 

TT Ni dung, di tirçrng 
Mic 

tiêu cy 
th 

Chi tiu 
(uguM) 

Phân k' thijc hin theo nám Nhu cu kinh phi (triu dng) 

Ghi chü 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ting s 
Ngân sIch 

NN 
Kinh phi 

XHH 

I 
Dào tio ngoii ngfr theo chuan quoc te cho 
can b Iânh do quãn 1 cp tinh (tiug 
Anh, ting Trung Quc) 

35% 300 60 60 60 60 60 10,500 10,500 35 triu/1 hQc viênlkhOa 

Oào to, bi dirthig J 1un chinh trj - hành 
chInh theo tiêu chun chirc danh 5,671 0 1,287 1,287 1,160 1,180 1,171 17,128 14,378 2,750 

1 Dàotao 834 0 164 164 164 174 168 14,226 11,476 2,750 

1 1 
Can b5 quy hoQch lãnh dxO Cap tinh, C4p 
huyn dwçic dào tgo cao cdp LLCT 

100% 420 84 84 84 84 84 10,500 7,750 2,750 25 triu/hQc viên/khóa 

1.2 Can b5 c4p xa dirç.rc dào tqo trung cap LLCT 90% 414 80 80 80 90 84 3,726 3,726 9 triu/hcic viên/khóa 

2 B6i during 4,837 0 1,043 1,043 916 916 919 2,902 2,902 0 

2.1 LLCTchocôngchzcxa 100% 1,870 374 374 374 374 374 1,122 1,122 

2.2 
Kiln thik xáy drng dáng cho BT, PBT dáng 
z'y cap xâ 100% 254 127 127 152 152 

2.3 C4oüyccrs& 100% 2,713 542 542 542 542 545 1,628 1,628 

III 
Dào to chuyên mon sau di h9c cho can 
b lãnh do quãn 1 (tir cp phông và 
tuo'ng thrYng trr len 

30% 457 91 91 91 91 93 22,850 11,425 11,425 
50 triu/hQc viêWlthOi 

(Xã h5i hóa 50%) 



TT Ni dung, doi tuyng 
Muc 

tiêu c 
th 

Chi tiêu 

PIiIn k5' tlirc 1iin theo närn Nhu cu kinh phI (triu dng) 

Gui chü 
(uigi) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tong so 
Ngân sách 

NN 
Kinh phi 

XIIH 

IV 
Dào tio, biui dtröng chuyn môn, kin tlifrc 
quãn 1 NN dit cliun và trên chun cho 
can b, cong chirc cp xã 

9,618 0 1,922 1,922 1,922 1,922 1,930 34,867 4,367 30,500 

1 Dàotao 1,060 0 212 212 212 212 212 32,300 1,800 30,500 

1.1 Náng chudn irInh dç5 dçzi hQc can b5 xä 90% 610 122 122 122 122 122 30,500 30,500 
50 triêu/hoc viên/khóa 

(Xã h5i hóa 100%) 

1.2 Tilng dan tc thilu sI 450 90 90 90 90 90 1,800 1,800 

2 Bidixong 4,279 855 855 855 855 859 2,567 2,567 0 

2.1 
Kiln thzc quán lj nhà ntthc theo vi trI, chic 
danh cho can bç5, cong chic xä 

100% 3,454 690 690 690 690 694 2,072 2,072 

2.2 
Kiln thc quán l kinh ti cho cOn b chO 
chOt cOp xã 

100% 825 165 165 165 165 165 495 495 

V Biui dtrO'ng dai biu JIDND các cp 4,439 0 2,289 2,150 0 0 0 13,317 13,317 

1 DaibiuHDNDcphuyn 100% 317 167 150 951 951 

2 Dai  biu HDND cAp xã 100% 4,122 2,122 2,000 12,366 12,366 

VI 

CIp nht kin thIrc và bi dirong tinh tIiin 
trách nhiêm, thu'c pliuc vti nhân dan cllo 
can b lãnli dto quail ly cac cap va cong - chIrc cap xa (van hoa cong vti) 

6,788 0 1,358 1,358 1,358 1,358 1,356 4,073 4,073 

1 Cánb1anhdoquan1'caccAp 100% 3,048 610 610 610 610 608 1,829 1,829 
Bôi du&ng 02 lânl5 näni 

2 Cong chi'rc cAp x 100% 3,740 748 748 748 748 748 2,244 2,244 

Cong 27,273 0 7,007 6,868 4,591 4,611 4,610 102,735 58,060 44,675 



PIIVLVC3.2 

PHAN K( VON DAO TJO, BOI DI] UNG 
(Ban han/i kern theo D an s 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cüa Ban Chá'p hành Dáng b tin/i) 

TT Ni dung, d6i tirçrng T6ng 

Phân vn dào to, b& duong theo nàm 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I 
Dào to ngoi ngi theo chun quc t 
cho can b 1ãnh do quãn I3 cp tinh 
(ting Anh, ting Trung Quc) 

10,500 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

II 
Dào tao, bi dirthig 1 man chInh fri - 
, 

hanh chinh theo tieu chuan chtrc danh 
17,128 0 3,446 3,446 3,370 3,460 3,407 

1 Dàotao 14,226 0 2820 2820 2820 2910 2856 

1.1 
Cánb5quyhoichlanhdgoc4ptinh,ca'p 
huy?n du-ctc dao tqo cao cap LLCT 

10,500 0 2100 2100 2100 2100 2100 

1.2 
Cánb câ'p x ditcrc dào tqo trung Cap 

3,726 720 720 720 810 756 

2 BM dizO'ng 2,902 0 626 626 550 550 551 

2.1 LLCT cho cong chz-c x 1,122 224 224 224 224 224 

2.2 
Kié'n thzcxáy dnig dOng cho BT, PBT 
a'ang uy cap xa 

152 76 76 

2.3 CO'pz'iycosá 1,628 325 325 325 325 327 

ifi 
Dào tIo chuyên mOn sau f4zi h9c cho 
cdii b3 lank dgo quãn ij (tã c4p phàng 
và twimg dwowg trô len 

22,850 4,550 4,550 4,550 4,550 4,650 

IV 
Dào to, bi diro'ng chuyên môn, kin 
thfrc quãn 1 NN dt chdn và frên 
chun cho can b, cong chfrc cAp xã 

34,867 0 6,973 6,973 6,973 6,973 6,975 

I Dào tao 32,300 0 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 

1.1 Náng chudn trInh d5 dqi hQc can bOxa 30,500 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 

1.2 Ti1ngdántcthiIusá 1,800 360 360 360 360 360 



2 BoiduO'ng 2,567 0 513 513 513 513 515 

2.1 
KiEn thz2'c quán £5; n/la fiU0C theo VJ trl, 

chitc danh c/lb can ho, cong chirc xa 
2,072 414 414 414 414 416.4 

2.2 
Kié'n thzc quán l kinh te' cho can b5 chi 
chot cap xã 

99 99 99 99 

V Bi dixö'ng dai biêu HDND các cp 13,317 0 6,867 6,450 0 0 0 

1 Di biu HDND cp huyn 951 501 450 

2 Dai biu I-IBND cap xã 12,366 6366 6000 

VI 

Cp nht kin thfrc và bôi dtrong tinh 
than trach nhiçm, y thtrc phiic vi nhan 
dan cho can b länh do quail I các 

cp va cong chfrc cp xã (van hoá cong 
vu) 

4,073 0 815 815 815 815 814 

1 Can b lãnh d?o  quãn 1' các cap 1,829 366 366 366 366 364.8 

2 Cong chirc cap xâ 2,244 448.8 448.8 448.8 448.8 448.8 

Cong 102,735 0 24,751 24,334 17,807 17,897 17,946 



PHV LVC  4 
PHAN CONG NHIM VIJ THT)C HIN CAC CHIJNG TRINII, KET HOiCH E BiT MVC  TIEU E AN 

(Ban hành kern theo Dé an so 18-DA/TU, ngày 11/12/2020 cza Ban Chap hành Dáng b5 tinh) 

TT Ni dung Don vj chü trI Don vj phi hqp 

ThM 
gian 
trin 
khai 

Thô'i gian 
hoàn 
thiên 

Ghi chü 

Xây di,rng k hoch thng th thc hin các ni 
dung d an lien quan ctn cong tác can b gän 
vói thi1rc hin Nghj quyt s6 26-NQ/TW ngày 
19/5/2018 cüa Ban Chap hành Trung uang. 

Ban Ti chic Tinh üy 

- Ban Can sr Dâng UBND tinh; 
- Si Ni vi,i; 
- S& K hoch; 
- S& Tài chinh. 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
3/202 1 

2 

K hoch rà soát, hoàn thin vic xây dmg vj 
trI vic lam các co uan Dàng, mt trn tO 
quoc và các doàn the chInh trj - xa hi Cal) 
tinh, cp huyn. 

Ban T chrc Tlnhüy 

- Cc' ca quan tham muu giUp vic Tinhüy 
- Mat trn th qu6c và các doài th 
chfnh tn - xà hi tinh 
- Các huyn, thj us', thành üy 
- Dâng üy Kh6i Các CQ-DN tinh. 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
12/202 1 

Dng thtii 
rà soát, 

thijc hin 
h.ng nm 

3 
Süa di b6 sung chmnh sách v dào tao, bi 
duOng, nht là chinh sách v dào tao 1 luân 
chinhtri. 

- Ban T6 chirc Tinh üy 
- Si Ni vi 
- Si K hoch 
- SôTàichmnh 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
4/2021 

K hoch dào t?o,  bi throng nãng cao trInh 
d chuyên môn, nghip vi, 1 1un ckmnh tr, 
quàn 1 nhà nuOc cho dOi  nga can b, cong 
chrc cac cAp giai don 2020-2025. 

- Ban T6 chüc Tlnh i'iy chü 
tn các ni dung: Dão tto 
LLCT; bi auong cap uy; 
- Ban Can sir u'g 
tinh chii ti nhting ni dung 
cOn1i 

- S Ni vi (khi Ban TCTU chü tn); 
- Ban T chirc Tinh u (khi So Ni 
chi tn); 
- SO Kê hoch; 
- T hftth 

Tháng 
12/2020 

Tháng 
01/2021 

Dng 
thai xay 
drng k 
hoach 
hAng 
IlAID 

Sfra di, ban hành Quy djnh phãn cAp quân 1 
to chirc, can b (thay Quyet djnh SO 10- 
QD/TU, ngày 27/9/20 16 cüa Ban thtrOng vii 
Tinh u' Lao Cai v phân cap quãn 1Y tO 

chrc và can be): quy djnh v b nhim, giOi 
thiu can b 1mg clr; quy djnh v luãn chuyn 

Ban T6 chi'rc Tinh Cry 
- Các Dãng doàn, Ban can sr dâng 
trirc thuc Tinh • 
- Các dang bO tnrc thuc Tinh üy. 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
3/2021 



2 

TT Ni dung Don vj chü trI Don vj phi hçp 

Thôi 

.; trien 
khai 

Thô'i gian 
hoàn 
thiên 

Ghi cliü 

vi trf 1nh d.o quãn 1', thôi gian gict chirc vi 
Iânh do, quãn 1 gn vOi dánh giá can b 
lânh do, quãn 1 dnh k 

6 

Sira di, b6 sung, hoàn thin các quy djnh, 
quy ch d th%rc hin di mâi cong tác dánh 
giá tp th can b länh do quãn 1; gn dánh 
giá. cá nhãn vâi tp th và két qua thiic hin 
nhim v1i ca da phrnmg, c quan, dcm vj 
theo cac van bàn chi do, hu&ng dn cüa 
Trung uong. 

Ban T chirc Tinh üy 

- Các Bang doàn, Ban can sir dang 
trrc thuôc Tinh u; 

- Sei Ni vii; 

- Các dang b trirc thuOc Tinh üy. 

Thuc hin thuing 
xuyên hng nm 

7 
Xây d%rng Quy djnh ye tang ctr?mg kiem soát 
quyên 1rc, chông chy chirc, chy quyen và 
các bieu hin tiêu ctrc trong cong tác can bO 

Ban T chrc Tinh 

- Sc Ni v1; 
- Các Bang doàn, Ban can sir dãng 
trrcthucTinhu; 
- Các dãng b trrc thuc Tinh üy. 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
6/2021 

8 

Xây dmg và thc hin chinh sách thu hit và 
tuyen dmg d& vâi dOi  ngii ngun can b tr 
sinh viên t6t nghip 1oti giOi, xut sc i trong 
ntrâc va nuôc ngoài, can b khoa hçc tré có 
trien v9ng; chinh sách khuyn khIch, h 
dao tto trinh d sau di hQc. 

Ban Can sir Bang UBND 
tinh 

- S NOi  vi 

- Ban T chirc Tinhüy 

- sa Tài chinh 

- Si K hoach và Du tu 

Thtrc hin thu?mg 
xuyên hng nm 

Xây dirng quy djnh ye co ch phát hin, quy 
hoach, dào tto, bi duong, b tn, sü dung can 
b có bàn linh, näng 1irc nôi tri và trien v9n 
phat trien vao các vj trI lãnh dao,  quãn l, ke 
Ca vixçit cp, nht là can b trê, can b flu, can 
b ngirOi dan tc thieu s6. 

Ban T6 churc TIüy 

- Si Ni vi; 

- Các Bang doàn, Ban can sr dãng 
trtrc thuc Tinh u; 

- Các dàng bO trirc thuc Tiiih üy. 

Tháng 
6/202 1 

Tháng 
12/2021 



TT Ni dung Don vl chü trI Don vj phIi hp 

Thôi 

tritn 
khai 

Thôi gian 
hoãn 
thiên 

Ghi chu 

10 
Xay dimg k hoach luãn chuyn can b din 
cap uSr quán 1 giai dotn 2020-2025 

Ban T chirc TinhUy 

-SNivii; 

- Sâ Tài chinh 

- SiKehoachvàDâutu 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
3/2021 

Xây drng k hoch bit phái di vii di ngü 
can b, cong chi'rc, viên chirc sau khi duçc 
quy hoach, nãng ngich giüa các co quan cap 

tinh, gifa tinh vOi huyn và ngixçic 1ti 

Ban T chüc Tinh 
Ban Can sij Dãng UBND 
tinh (thyc hiçn theo phán 
cá'p quán lj can b) 

- Nôi vu - Các s, ban, ngành, doàn 
th ti; 
- Các dang b trrc thuc Tinh ñy. 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
3/2021 

12 

Thirc hin k hoich sé, hoá c sâ dü 1iu quan 
1 h sa can b, cong chirc, viên chi'rc các Ca 

quan Dang, Mt trn T quOc và các doân th 
chInh trj - xâ hi giai doan 2020-2025 

Ban T chiirc Tinh' 

- S Tài chInh 
- Si K ho&ch và Dxu tu 
- Van phOng Tinh üy 
- Sâ Ni vii 
- Các huyn, thj us', thành üy, dãng üy 
tnic thuôc Tinh üy 

Tháng 
01/2021 

Tháng 
12/2023 
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