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KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Yên Khánh năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 553/SNV-CCHC&ĐT ngày 10/6/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức khối Nhà nước năm 2023, UBND huyện Yên Khánh xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện năm 2023 như sau: 

 I. Đánh giá thực trạng, số lượng, chất lượng kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức của huyện 06 tháng đầu năm 2022 

1. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 06 tháng đầu năm 2022 (Theo biểu 

số 01 đính kèm). 

a) Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Yên Khánh đã tổ chức 02 lớp 

bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và đại biểu HĐND cấp xã, cụ thể: 

- UBND huyện Yên Khánh đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức các 

lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, việc thực hiện đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, thủ tục theo quy định cụ thể: số lượng 10 lớp, 

số học viên: 487 đại biểu HĐND cấp xã; thời gian tổ chức: từ ngày 10/5-30/6/2022, 

cơ sở giảng dạy: trường Chính trị tỉnh Ninh Bình; Địa điểm tổ chức: Trung tâm 

Chính trị huyện; Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh cấp, tổng số tiền: 255.000.000 

đồng. Hồ sơ mở lớp được sắp xếp, lưu trữ đầy đủ, khoa học theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức 

Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số. Số lượng lớp: 02 lớp. Số lượng 

học viên: 80 người; Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện; Cơ sở giảng dạy: Sở 

Thông tin Truyền thông. Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, 

trung tâm thuộc UBND huyện. Thời gian: 01 ngày/lớp (ngày 18 và 21/4/2022). 

Nguồn kinh phí: ngân sách huyện. 

b) Cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã thực hiện cử 544 cán bộ, 

công chức cấp huyện, cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: 

- Về lý luận chính trị: Lớp trung cấp lý luận chính trị: 04 cán bộ, công chức 

cấp xã (đi học theo hình thức tập trung tại trường Chính trị tỉnh); Sơ cấp lý luận 

chính trị: 12 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

- Về bồi dưỡng quản lý nhà nước: ngạch Thanh tra viên chính: 01 người; 

ngạch Chuyên viên: 29 cán bộ, công chức cấp xã; 

- Về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 485 lượt người 
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- Về bồi dưỡng tin học: 04 lượt người; 

- Về bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh bậc 3): 06 lượt người 

(Theo biểu số 01 đính kèm) 

 2. Thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (Theo biểu số 02 

đính kèm). 

 II. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của huyện 

năm 2023 

1. Nhu cầu tham gia các lớp đào tạo trình độ đại học đối với đội ngũ cán 

bộ, công chức cấp xã: 01 công chức cấp xã đăng ký tham gia lớp Đại học ngành 

Quản lý đất đai (nội dung theo biểu mẫu số 3 đính kèm). 

2. Đăng ký kế hoạch đào tạo trình độ sau đại học 

1.1 Nhu cầu hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức đi học sau đại học tốt 

nghiệp năm 2023: không  (theo biểu mẫu số 04 đính kèm). 

1.2 Kế hoạch cử cán bộ, công chức đi học sau đại học năm 2023: 03 người, 

gồm 01 cán bộ, công chức cấp huyện và 02 cán bộ, công chức cấp xã (theo biểu số 

05 đính kèm) 

2. Đăng ký nhu cầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023: tổng 

số 22 cán bộ, công chức đăng ký (theo biểu số 03 đính kèm), bao gồm: 

2.1 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 13 cán bộ, công chức cấp xã 

2.2 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 04 cán bộ, công chức cấp huyện 

2.3 Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:  04 cán bộ, công chức cấp huyện 

2.4 Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện: 0 

2.5 Lớp bồi dưỡng Tiếng Anh bậc 3: 01 công chức cấp xã 

3. Đăng ký mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức: 

Lớp bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2024: 04 

lớp (có Kế hoạch cụ thể riêng) 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với theo dõi và kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

các chỉ tiêu và giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.   

 2. Thủ trưởng các phòng, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm  phối hợp với các 

cơ quan có liên quan, tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này . /. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

   Nguyễn Xuân Tuyển 
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