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KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021 

            

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25/11/2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; 

Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 tại Trường Chính trị Trần 

Phú; Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/3/2021của UBND thành phố Hà 

Tĩnh về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; 

UBND xã Thạch Hưng xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, 

công chức năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, năng lực tham mưu, 

quản lý, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Đảm bảo được trang bị đầy đủ kiến thức theo tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh 

đạo và các chức danh theo ngạch, bậc theo quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo thời gian, chương trình, tài liệu 

theo quy định và thiết thực, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG,  CHỈ TIÊU VÀ NỘI DUNG  

1. Đối tượng 

- Cán bộ, công chức hiện đang công tại tại đơn vị. 

- Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn và những người 

thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp thôn. 

- Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 
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2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

Cử cán bộ, công chức tham gia Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng theo tiêu 

chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, trình độ lý luận chính trị, kiến thức 

quản lý nhà nước, kiến thức cho công chức chuyên môn (theo kế hoạch của thành 

phố); 

Tập huấn về công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm vào giải quyết 

công việc cho cán bộ, công chức xã; 

Bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, 

thôn; 

Lập danh sách đề nghị thành phố cử cán bộ, công chức tham gia lớp Bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; 

Bồi dưỡng quản lý tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử cho công chức phụ trách 

công tác văn thư lưu trữ. 

Lập danh cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do thành phố 

tổ chức. 

3. Số lượng 

3.1. Về đào tạo  

Phấn đấu đến 2022 đạt 90% cán bộ không chuyên trách cấp xã có trình độ 

chuyên môn từ Đại học trở lên và phù hợp với chức danh, vị trí đảm nhận;  

Phấn đấu 5 CBCC, cán bộ không chuyên trách hoàn thành chương trình 

Trung cấp LLCT cuối năm 2021. 

3.2 Về bồi dưỡng 

100% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn tham gia 

lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; 

100% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn tham gia 

lớp bồi dưỡng, giáo dục chính trị về nhiệm vụ ANQP của Ban chỉ huy QS thành 

phố, của địa phương năm 2021; 

Có ít nhất 60% cán bộ, công chức được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ 

năng, phương pháp thực thi công vụ; 100% cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã, được tập huấn kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, văn 

hóa công sở (theo kế hoạch của thành phố). 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ Bí thư chi 

bộ, thôn trưởng; thành viên ban phát triển các thôn; 

Lập danh sách bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 

2021-2026; 

- Nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ. 
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4. Kinh phí thực hiện 

Huy động nguồn từ các tổ chức, của cán bộ, công chức, của học viên và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Dự trù kinh phí khoảng 20 triệu đồng/năm 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 Ưu tiên cử đào tạo nhất là đối với công chức, cán bộ không chuyên trách cấp 

xã chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao và chuyên sâu về kỷ năng 

năng lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà 

nước và công chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp giải  quyết các 

thủ tục hành chính cho các tổ  chức, cá nhân; 

Tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng của năm 

2021 theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của thành phố triển khai. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Công chức Văn phòng UBND phối hợp với CBCC liên quan, tham mưu cho 

UBND xã lập danh sách cử cán bộ, công chức, những người không chuyên trách 

cấp xã, thôn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu quy định của thành 

phố, đảm bảo đạt kế hoạch. 

Công chức KTNS căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ tham mưu cho UBND xã về 

hỗ trợ kinh phí cho các học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; 

Các đoàn thể, CBCC phối hợp với Văn phòng UBND tham mưu cho Ban 

thường vụ về đối tượng đề nghị cử đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 để Ban thường vụ 

xem xét quyết định. 

Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2021 của UBND xã 

Thạch Hưng, yêu cầu các đồng chí CBCC, cán bộ không chuyên trách theo chức 

năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Phòng Nội vụ; 

- TT.Đảng uỷ; HĐND; 

- CT. PCT.UBND; 

- Các ban ngành cấp xã; 

- Lưu: VT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HƯNG 

––––––––– 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 24/3/2021 

của UBND xã Thạch Hưng) 

 

 

TT Đối tượng 

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước 
Chuyên môn 

 Kỹ 

năng 

nghiệp 

vụ 

Kỹ 

năng 

lãnh 

đạo 

quản 

lý 

Ngoại 

ngữ 

Các 

Phần 

mềm 

Tổng 

số 

Đại 

học, 

trên 

đại học 

Cao 

cấp 

Trung 

cấp 

Bồi 

dưỡng 

Đại 

học, 

trên đại 

học 

Chuyên 

viên 

Cán 

sự 

Bồi 

dưỡng 

Trên 

đại học 

Đại  

học, 

cao 

đẳng 

Bồi 

dưỡng 

1 

Cán 

bộ 

công 

chức 

Cán bộ 

chuyên 

trách 

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 0 0 10 35 

Công 

chức 

cấp xã 

0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 7 7 0 0 7 26 

2 

Cán bộ không 

chuyên trách ở 

xã, thôn 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 14 21 

3 

 
Đại biểu HĐND 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 
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