
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
Về việc đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức, và cán bộ

Hoạt động không chuyên trách năm 2023

Ủy Ban Nhân dân xã Thanh An ban hành kế hoạch đề nghị đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách 

thôn, xã được chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có 
trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 
tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường đạt 
chuẩn; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức xã theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và theo vị trí việc làm.

2. Yêu cầu
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo theo chủ trương, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023.
- Cân đối nguồn lực đảm bảo cho công tác đề nghị đào tạo và công tác bồi 

dưỡng 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.

- Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu 
vị trí việc làm của cán bộ, công chức, Cán bộ không chuyên trách.

- Đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, Cán bộ không chuyên trách .

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Cán bộ, công chức, đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trực thuộc 

UBND xã.



2. Các cán bộ không chuyên trách tại các cơ sở thôn, các ủy viên BCH các 
hội, đoàn thể. các hội viên, đoàn viên các đoàn thể của xã.

III. NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
1.1. Đào tạo lý luận chính trị Trung cấp: 
Đào tạo chuẩn hóa chức danh lãnh đạo và cán bộ, công chức, trong nguồn 

quy hoạch. Thực hiện theo quy định của huyện ủy và thông báo chiêu sinh của 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Hà hiện đang có 02 đ/c đang theo học.

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

công 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.
- Cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức 

công vụ, đạo đức nghề nghiệp.
- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định 

cho cán bộ, công chức, Cán bộ không chuyên trách.
- Bồi dưỡng kiến thức anh văn, tin học theo chuẩn quy định.

Công chức Văn phòng Nội vụ xã căn cứ thông báo của phòng Nội vụ và các cơ 
quan cấp trên, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cử cán bộ, công chức, Cán 
bộ không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

2. Số lượng cán bộ, công chức,tham gia đào tạo, bồi dưỡng
2.1. Cán bộ, công chức xã
a) Lý luận chính trị: thực hiện theo kế hoạch đào tạo hàng năm của BTV 

Đảng ủy.
b) Kiến thức quản lý nhà nước:
- Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý : 02 người.
-Trung cấp lí luận hành chính 02 người.
- Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính: 01 người.
- Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên: 05 người.
- Tham gia khóa đào tạo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông: 05 người.
Ngoài ra, còn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, cụ thể:



- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về các Hội xã hội và tín 
ngưỡng, tôn giáo 02 người.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường 
02 người.

- Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách và xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 03 người.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công 
dân và xử lý vi phạm hành chính nhà nước 02 người.

2.2. Cán bộ không chuyên trách hoạt động ở xã, thôn.
a) Lý luận chính trị: thực hiện theo kế hoạch đào tạo hàng năm của BTV 

Đảng ủy.
b) Kiến thức quản lý nhà nước:
- Bồi dưỡng Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 25 người.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh tế xã hội: 20 người.
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về pháp luật: 20 người.
2.5. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh: Thực hiện theo hướng dẫn 

và thông báo chiêu sinh của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện, Ban 
Chỉ huy Quân sự huyện.

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
- Đối với đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức Quốc phòng - An 

ninh, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 
quản lý giáo dục và quản lý lãnh đạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và một số 
nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác. 

- Nguồn kinh phí đào tạo nâng cao trình độ do các cơ quan cấp trên trực tiếp 
mở lớp hỗ trợ, Học viên tự lo kinh phí trong qua trình học tập, hoặc UBND xã trực 
tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, sử dụng nguồn chi thường xuyên, hoặc 
nguồn kinh phí khác có thể hỗ trợ một phần kinh phí (nếu có) cho cán bộ, công 
chức, viên chức trong thời gian học tập. Nội dung hỗ trợ này phải được quy định 
trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Nội vụ xã
- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phối hợp với phòng Nội vụ, Ban 

Tổ chức huyện ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở đào tạo trong công 
tác đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tham mưu cử cán bộ, công chức, viên chức đi 
đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;



- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cán bộ, công chức, cán bộ hoạt động không 
chuyên trách tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

3. Các ban, Đoàn thể, Chi bộ, Cơ sở thôn.
- Tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên; những người hoạt động không chuyên 

trách đi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;
- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức, hội viên, 

những người hoạt động không chuyên trách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy 
định hiện hành;

- Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong việc tham gia các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, hội viên, những người hoạt động không chuyên trách. 

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và các cơ quan cấp trên 
cử học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn sau khi 
có ý kiến phê duyệt của Ban Thường vụ huyện ủy đối với cán bộ, công chức, hội 
viên, những người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý.

Trên đây là kế hoạch Về việc đề nghị đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức, 
và cán bộ, hội viên và những người hoạt động không chuyên trách xã năm 2023 của 
UBND Thanh An.

Nơi nhận:       
 - UBND  huyện;
 - TT Đảng ủy;
 - UBND xã, lđ các đoàn thể;
 - Lưu: VT.                 

                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                 CHỦ TỊCH

                       

                                                 
                          Nguyễn Đắc Chiếm                            


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-21T15:01:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Đắc Chiếm<nguyendacchiem@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T15:07:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN<thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T15:07:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN<thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T15:07:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN<thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-21T15:08:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN<thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




