
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/KH-UBND Vụ Bản, ngày 16 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

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

 

Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức huyện Vụ Bản năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.  

2. Yêu cầu 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo đúng nguyên 

tắc, đối tượng theo quy định; phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn 

vị; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Đào tạo về chuyên môn 

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự tham gia đào tạo trên chuẩn để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc đào tạo chuyên ngành khác để đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tiếp tục thực hiện đào tạo đối với đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học, 

THCS thuộc huyện theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND 

tỉnh Nam Định về lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) và năm 2020. 

2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
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2.1. Đối tượng bồi dưỡng 

- Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện 

- Cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở 

thôn (xóm), tổ dân phố. 

2.2. Nội dung, số lượng bồi dưỡng 

Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của UBND tỉnh, cử cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng như sau: 

Cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

ngạch chuyên viên, chuyên viên chính: dự kiến 05 người 

Cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng và tương đương: dự kiến 02 người. 

Cử cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tham 

dự các lớp bồi dưỡng do tỉnh và các Sở, ngành tổ chức. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

Tham mưu với UBND huyện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào 

tạo, bồi dưỡng khi có lớp.  

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; tổng 

hợp kết quả thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, 

tham mưu hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng. Hướng dẫn các đơn vị quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy 

định. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn 

Quan tâm bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt 

động không chuyên trách tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 
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Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về các trường hợp cán bộ, 

công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhưng không đạt kết 

quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lý và bồi hoàn kinh phí theo quy 

định (nếu có). 

4. Người tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có trách 

nhiệm sắp xếp công việc, bố trí thời gian hợp lý để tham gia đào tạo bồi dưỡng; 

chấp hành tốt nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nội quy, quy chế của đơn 

vị đào tạo, bồi dưỡng. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát 

sinh trong quá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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