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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN VŨ QUANG 
     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/KH-UBND                  Vũ Quang, ngày  07 tháng 3 năm 2022 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;  

người hoạt động không chuyên trách năm 2022 

  
 

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

đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, số 

29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 92/2009/NĐ-CP, số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 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; 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; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 -

2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức;  

UBND thị trấn ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách thị trấn Vũ Quang năm 2022 với các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều 

hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có bản 

lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực thi công vụ 

hiệu quả và chuyên nghiệp.  

2. Đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh 

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

trong tình hình mới. 

3. Mục tiêu cụ thể: 

 - 100%  cán bộ, công chức (trong độ tuổi đào tạo) có trình độ chuyên môn 

đạt chuẩn theo quy định; 

 - 80% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng theo vị trí công việc; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx


2 

 

 - 100% công chức có trình độ Đại học chuyên môn trở lên; 

 - 90% cán bộ không chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với 

yêu cầu nhiệm vụ; 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng: 

  Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã quy định tại các Nghị định của Chính phủ. 

2. Số lượng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

2.1. Số lượng: 10 người. 

2.2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

- Cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do UBND 

tỉnh và Sở Nội vụ, UBND huyện tổ chức với các nội dung sau: 

+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chương trình quy 

định cho cán bộ, công chức các ngạch và theo chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành và vị trí việc làm 

theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; 

+ Bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, đạo đức công vụ, 

đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở; 

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

trách công tác văn thư, lưu trữ; 

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, duy trì và cải tiến áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, 

cấp xã; 

+Bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính; 

+ Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về Công nghệ thông tin, an toàn thông tin 

cho đội ngũ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

- Tập huấn: Cử CBCC tham gia tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, tập trung vào các nội dung chính gồm: 

+ Công tác văn thư-Lưu trữ; 

+ Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015;  

+ Ứng dụng chữ ký số, trao đổi thông tin qua môi trường điện tử, chuyển 

đổi số trong chỉ đạo, điều hành;  

+  Cập nhật Trang TTĐT thị trấn; cách viết đưa tin, bài lên Trang TTĐT;  

+ Thực hiện các DVC mức độ 3, 4 và qua hệ thống BCCI…. 

                              (có Phụ lục kèm theo) 

3. Kinh phí thực hiện: 
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Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 

2020 theo quy định hiện hành. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh 

phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết số 130/2018/NQ-

HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan. 

6. Tổ chức thực hiện 

 Căn cứ quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ để cử 

cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; 

 Quan tâm, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện về thời gian hợp lý cho cán bộ, 

công chức được yên tâm tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

 Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 đối với cán bộ, công 

chức thị trấn Vũ Quang./. 

  
    Nơi nhận: 

   - UBND huyện (B/c); 
   - Phòng Nội vụ (B/c);  

   - TTĐảng ủy, TT HĐND (B/c); 

   - Đ/c CT, PCT UBND Thị trấn; 

   - Các ngành thuộc UBND;  

   - Lưu:  VT.UBND, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

    

 

 
 

Phạm Duy Đạt 
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