
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /KH-UBND             Xuân Trường, ngày     tháng 01 năm 2023 
   

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 

 

Thực hiện 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 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; Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn huyện vững vàng về tư tưởng chính trị, có đủ năng lực, kỹ năng và 

phương pháp thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây 

dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội của huyện. 

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu 

chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên 

chức; chú trọng bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp, quy tắc ứng xử. 

 2. Yêu cầu 

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào chức danh quy hoạch, vị trí việc làm, 

tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu 

chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực 

của cơ quan, đơn vị. 

- Cân đối nguồn lực đảm bảo cho công tác đào tạo và công tác bồi dưỡng đối 

với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng 

điểm theo từng đối tượng, các nội dung mới, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, 

viên chức đáp ứng yêu cầu theo quy định, đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng, không dàn trải, thiếu hiệu quả. 

- Nâng cao trách nhiệm của bản thân cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện quyền và nghĩa vụ được đào tạo, bồi dưỡng và tự học, thực hiện học tập 

suốt đời. Sau đào tạo, bồi dưỡng phải đánh giá chất lượng của cán bộ, công chức, 

viên chức. 

II. NỘI DUNG 
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1. Đối tượng 

- Cán bộ trong cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã; 

- Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã; 

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

- Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

Phấn đấu đến cuối năm 2023: đào tạo, bồi dưỡng khoảng 3.250 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức. Cụ thể gồm các nội dung như sau: 

2.1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện: 

- Đào tạo nâng cao trình độ sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trong diện quy hoạch tập trung ở một số ngành cần thiết, phù họp với mục 

tiêu, định hướng phát triển nguồn nhân lực của huyện trong thời gian tới. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và 

chuyên môn nghiệp vụ theo yêu câu nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy 

tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng nâng cao về Cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng về chính phủ điện tử và chính quyền điện tử cho cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh 

công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh 

đạo, quản lý. 

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến 

thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. 

- Khuyến khích tự học và đào tạo trình độ sau đại học cho viên chức phù 

hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng 

nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. 

2.2. Bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã: 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã. 

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ, công 

chức những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

- Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy 

tắc ứng xử cho cán bộ, công chức cấp xã. 
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3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng. 

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

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

phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương. 

- Đề cao vai trò tự học của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao 

trình độ, năng lực. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; 

có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

4. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. 

- Đối với lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện: thực hiện 

từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh giao huyện quản lý hằng năm; 

- Đối với lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã: thực hiện từ 

nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của huyện giao xã quản lý hằng năm; 

- Huy động các nguồn lực xã hội, sử dụng có hiệu quả kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ. 

- Chủ trì tổ chức triển khai, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu và giải pháp đạt được kết 

quả Kế hoạch đề ra; 

- Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, các phòng ban có liên quan và 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định; 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Bố trí kinh phí theo đúng quy định hiện 

hành; quản lý và hướng dẫn các đơn vị sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Triển khai Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, 

đơn vị, địa phương quản lý; 

- Xác định nội dung, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức của đơn vị; thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc phạm vi quản lý; 

- Chú trọng thực hiện đào tạo (cử đào tạo) có hiệu quả, đảm bảo nhu cầu, vị 

trí công việc và bố trí sử dụng sau đào tạo, để phát huy tính năng động, sáng tạo 

trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; 

- Tăng cường công tác quản lý đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo để phát 

huy hiệu quả sau đào tạo; đồng thời xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, 



 4 

viên chức theo từng loại hình đào tạo (tập trung, không tập trung...) để bố trí cán bộ, 

công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng một cách hợp lý, hiệu quả; 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; 

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

Xuân Trường năm 2023. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;                                                               
- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
                 

 

 

 

 
 

Đặng Ngọc Cường 
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