
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MAI SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 64/KH-UBND Mai Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2021.  

Thực hiện Thông báo số 449-TB/HU ngày 25/02/2021 của Thường trực huyện 
ủy về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 

Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, 
trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy, 

chính quyền trong việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại 
địa phương trong tình hình mới, đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính hiện nay. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải xác định là 

một nhiệm vụ thường xuyên; chương trình, chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng  
phải gắn với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, 

kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao.  

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2021 

1. Tình hình số lượng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 

1.1. Số lượng 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện 
được giao là 2.763, số lượng hiện có: 2.658; tổng số biên chế cán bộ, công chức 

cấp xã của huyện được giao là 468 biên chế, đang thực hiện 435 biên chế.  

Tình hình chất lượng về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, trình độ 
quản lý nhà nước cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã. 

1.2. Chất lượng 

- Cán bộ, công chức cấp huyện: Tổng số 80 người (trong đó: trình độ Thạc 

sĩ: 11, Đại học: 66, Cao đẳng: 02, Trung cấp: 01); 

- Công chức, viên chức sự  nghiệp: Tổng số 2.578 người (trong đó: trình độ 

Tiến sỹ: 01, Thạc sĩ: 18, Đại học: 1.782, Cao đẳng: 508, Trung cấp: 258, khác: 
11); 

- Cán bộ, công chức cấp xã: Tổng số 435 người (trong đó: trình độ sau Đại 

học: 04, Đại học: 237, Cao đẳng: 35, Trung cấp: 152, sơ cấp: 7). 
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 2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đáp ứng công tác cải cách hành chính trong thời 
gian tới, phấn đấu đến năm 2021 có 100% cán bộ công chức cấp huyện có trình độ 
từ cao đẳng chuyên môn trở lên, cán bộ chủ chốt cấp huyện dưới 45 tuổi đều đạt 

trình độ chuyên môn đại học và có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; trên 
80% cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước được đào tạo, sắp xếp 

đúng chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục hoàn chỉnh việc nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã.  

UBND huyện Mai Sơn giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức như sau: 

2.1. Chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch của UBND tỉnh 

* Chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận chính trị: 77 người. 

- Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý, đối tượng được quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, 

UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện quản lý. 

- Thời gian, địa điểm: Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh. 

- Kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước cấp. 

* Chỉ tiêu bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị: 60 người. 

- Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 

hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, 
UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện quản lý. 

- Thời gian, địa điểm: Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh. 

- Kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước cấp. 

* Chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4: 70 người. 

- Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thời gian, địa điểm: Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh. 

- Kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước cấp. 

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng theo nguyện vọng cá nhân  

(1) Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện quản lý: 

* Cơ quan hành chính cấp huyện 

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: 02-03 người; 

- Bồi dưỡng tin học, tiếng dân tộc, quản lý nhà nước: 8-10 người. 

* Cán bộ, công chức các xã, thị trấn 
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- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: 05-10 người, trong đó: (Đào tạo 
trên Đại học từ 02 người trở lên; trình độ Đại học từ 100 người trở lên). 

- Bồi dưỡng tin học, tiếng dân tộc, quản lý nhà nước, quản ký kinh tế: 30 
lượt người. 

* Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và sự nghiệp khác 

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (trình độ đại học): Khoảng 150-200 người 

(là giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có trình độ trung cấp, cao đẳng) . 

- Bồi dưỡng đạt chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp; chữ, tiếng dân tộc 
(hoặc ngoại ngữ); ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với viên chức, cụ thể: 

+ Chuẩn chức danh nghề nghiệp cấp Mầm non, Tiểu học, THCS từ 50 đến 

100 người. 

 (2) Kinh phí, thời gian, hình thức:  

- Kinh phí: Do cá nhân người đi học tự túc. 

- Thời gian: Theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo (Học 

vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần và thời gian nghỉ hè). 

- Hình thức, số lượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng: Vừa làm, vừa học; theo 
từng đợt, số lượng không quá 100 người/đợt/lớp. 

Lưu ý:  

- Cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng sau khi có 
Quyết định phê duyệt danh sách của UBND huyện tự lựa chọn đơn vị đào tạo, bồi 

dưỡng đủ tư cách pháp nhân để đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng quy định.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền theo phân cấp 

quản lý; bố trí sắp xếp thời gian để cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trình xin chủ trương của 
Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy việc cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền. Phối hợp với các 
phòng chuyên môn liên quan trong việc triển khai, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

các đơn vị thực hiện kế hoạch này. 

- Phối hợp, theo dõi việc cử cán bộ, công chức tham gia đảm bảo không ảnh 
hưởng đến công việc; đảm bảo theo chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm của cán 

bộ, công chức, viên chức. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch này. 

2. Phòng Giáo dục - Đào tạo 
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- Phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai thực hiện các nội dung liên quan 
đến công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh của công chức, viên chức 

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.  

- Quản lý công chức, viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định đã được phê duyệt; đảm bảo không làm ảnh 

hưởng đến công tác quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. 

3. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

 Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị rà soát cán bộ, công chức, viên 

chức chưa đạt chuẩn cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính 
trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch; ưu tiên những người đã được bổ nhiệm, 

cán bộ trong diện quy hoạch nhưng chưa có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị 
và chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát cán bộ, công chức chưa 

đạt chuẩn để đề nghị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chuyên 
môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ theo kế hoạch. Ưu tiên những cán bộ đương 

chức, cán bộ trong diện quy hoạch đã được phê chuẩn, bổ nhiệm nhưng đảm bảo 
tiêu chuẩn theo quy định. 

- Cử cán bộ, công chức đi học phải đúng đối tượng đã đăng ký được UBND 

huyện phê duyệt; phân công cán bộ, công chức được cử đào tạo, bồi dưỡng đảm 
bảo không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai 

tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt chuẩn, được đi 
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

giai đoạn hiện nay, triển khai nội dung kế hoạch này đến từng cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc các đơn vị, UBND các xã, thị trấn./. 

 
Nơi nhận:            

- Sở Nội vụ;                        
- Thường trực huyện ủy;          
- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV (Hiền).   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 
 

Vũ Tiến Đĩnh 
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