
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

 SỞ NỘI VỤ 

 

Số:        /KH-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lào Cai, ngày       tháng  7   năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Dự kiến nội dung triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã tại chỗ, kết hợp với tăng cường tri thức trẻ trong phát 

triển bền vững khu vực biên giới  

 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 

1. Các văn bản quy định của Trung ương 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

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; 

Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2016-2025; 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019  của Bộ Nội vụ về 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; 

2. Các văn bản quy định của tỉnh  

Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2020 - 2025; 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 ban hành quy định 

tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; 

3. Kết quả điều tra khảo sát tại 26 xã, thị trấn, phường khu vực biên giới 

của tỉnh Lào Cai. 

II. Nội dung kế hoạch 

1. Mục tiêu, yêu cầu 

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã khu vực biên giới có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các xã, thị trấn, phường khu vực biên giới 

bền vững, là “phên dậu” vững chắc đảm bảo chủ quyền, an ninh quốc gia. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx
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Phấn đấu đến năm 2025, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt các chỉ 

tiêu sau: 

- 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt các tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến 

thức bổ trợ khác; 

- Hàng năm, 100% cán bộ, công chức cấp xã khu vực biên giới được bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng theo chức danh, vị trí việc làm; được bồi dưỡng các 

kiến thức đặc thù đối với khu vực biên giới. 

Phấn đấu đến năm 2030: 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt các tiêu 

chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên 

môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác, trong đó có từ 1% đến 2% cán bộ, 

công chức có trình độ chuyên môn sau đại học; 100% CBCC được bồi dưỡng 

cập nhật kiến thức kỹ năng về chuyên môn theo vị trí việc làm và các kiến thức 

đặc thù đối với khu vực biên giới. 

2. Nội dung, hình thức, số lượng cán bộ, công chức có nhu cầu tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2022 - 2025 

2.1. Nhu cầu đào tạo 

-  Đào tạo về lý luận chính trị tại Trường chính trị tỉnh hoạc Trung tâm 

chính trị các huyện, thành phố theo hình thức vừa làm vừa học 

+ Đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị: 123 người;  

+ Trung cấp lý luận chính trị: 133 người, trong đó cán bộ đương chức: 08 

người, công chức diện quy hoạch: 125 người. 

- Đào tạo về chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh theo hình 

thức vừa làm vừa học (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; Trường Cao 

đẳng Lào Cai, Trung tâm KTTH-HNDN-GDTX tỉnh Lào Cai). 

+ Đào tạo trình độ đại học 66 người, trong đó cán bộ 16 người; công chức 

50  người;  

+ Đào tạo trình độ thạc sỹ 32 người, trong đó cán bộ 17 người, công chức 

15 người. 

2.2. Bồi dưỡng 

- Bồi dưỡng về quản lý nhà nước (ngạch chuyên viên): 104 người;  

- BD kiến thức lãnh đạo, quản lý: 221 người, trong đó CB đương chức 

152 người, cán bộ diện quy hoạch 69 người 

- Bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ: tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 

+ BD tiếng Anh: 69 người 

+ BD tiếng Trung quốc 192 người 

+ BD tiếng dân tộc thiểu số: 60 người 

+ BD tin học: 21 người 
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- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 267 người, trong đó: 

+ BD kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 (cán bộ chủ chốt, 

trưởng các đoàn thể): 118 người 

+ BD kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 (các đối tượng còn 

lại): 149 người 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng: Ngoài việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, 

kỹ năng hàng năm theo vị trí, chức danh, đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, 

thị trấn biên giới cần được bồi dưỡng một số kiến thức, kỹ năng mang tính đặc 

thù như: 

+ Quản lý phát triển kinh tế: 249 người, trong đó cán bộ 108 người, công 

chức 249 người; 

+ Quản lý phát triển văn hóa - xã hội: 264 người, trong đó cán bộ 106 

người, công chức 158 người; 

+ Quản lý phát triển nông nghiệp - nông thôn: 378 người, trong đó cán bộ 

166 người, công chức 212 người; 

+ Quản lý phát triển thương mại, du lịch: 237 người, trong đó cán bộ 98 

người, công chức 139 người; 

+ Kỹ năng giải quyết xung đột: 312 người, trong đó cán bộ 161 người, 

công chức 151 người 

+ Kiến thức, kỹ năng phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em: 287 người, 

trong đó cán bộ 161 người, công chức 126 người. 

(Chi tiết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với từng chức danh cán bộ, công 
chức theo Biểu số 01 đính kèm) 

3. Kinh phí 

- Năm 2022: 1.952 triệu đồng 

- Giai đoạn 2022 - 2025: 7.500 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 

3.640 triệu đồng; Kinh phí do người học đóng góp: 2.396 triệu đồng; Kinh phí 

đề nghị ngân sách TW hỗ trợ: 1.464,3 triệu đồng. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: 6.553,6 triệu đồng. 

(Chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo từng nội dung và phân kỳ thực 
hiện theo Biểu số 02 đính kèm) 

III. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đề nghị Bộ Nội vụ 

- Đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng 

các kiến thức, kỹ năng đặc thù đối với cán bộ, công chức xã biên giới để các 

tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của địa phương. 

- Đề nghị Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Lào Cai thí điểm tổ chức một số khóa 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đặc thù đối với cán bộ, công chức xã biên giới 
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trong năm 2021 theo Chương trình, tài liệu do Bộ xây dựng để chính thức ban 

hành và thực hiện từ năm 2022. 

2. Đề nghị Chính phủ: 

Hàng năm, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để tổ chức các khóa bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng đặc thù cho CBCC xã khu vực biên giới 

Trên đây là nội dung dự kiến kế hoạch triển khai Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại chỗ, kết hợp với tăng cường tri thức 

trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo để 

Vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tổng hợp./. 

     

Nơi nhận: 
- Vụ ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức - Bộ 

Nội vụ;  

-  Lưu: VT, CCVC. 

       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Giàng Thị Bằng 
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