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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Yên Khánh, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng viên chức huyện Yên Khánh năm 2023 

 
  

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trên 

địa bàn huyện căn cứ trên quy định tại các văn bản pháp luật sau:  

- Nghị định 101/2007/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức;  

- Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

- Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức;  

- Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá 

chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

- Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình;  

- Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Ninh Bình;  

- Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 31/10/2019 của Sở Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình. 

II. THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, 

BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 1. Thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức 



 Theo số liệu thống kê tính đến tháng 6/2022, tổng số đội ngũ viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện là: 1.862 người, trong đó: 

 - Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện: 87 người; 

 - Viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.773 người. 

(Có biểu chi tiết đính kèm) 

2. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 06 tháng đầu năm 

a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2022: Toàn huyện đã tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng 72 lượt người, trong đó: 

 - Chia theo đối tượng đào tạo, bồi dưỡng: 

 + Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện:  08 lượt người; 

 + Viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục: 64 lượt người; 

 - Chia theo nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

 + Trung cấp Lý luận chính trị: 06 người; 

 + Sơ cấp Lý luận chính trị: 04 người 

 + Đào tạo trình độ đại học, sau đại học: 45 người; 

 + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 03 người; 

 + Bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ: 01 người; 

 (Có biểu chi tiết số 07, 07.1 đính kèm) 

Ngoài ra, 100% cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị được tham gia các 

lớp tập huấn bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề, bồi dưỡng các Mô 

đun từ 1-9, bồi dưỡng thay sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi 

dưỡng nâng cao chuyên ngành do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức… 

b) Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

 - Ưu điểm: 

 + Việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong 6 tháng đầu 

năm 2022 đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc. Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp đã nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng đối với 

việc yêu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cho viên 

chức tại cơ quan, đơn vị.  

 + Công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quy hoạch và sử dụng cán bộ; 

viên chức đã chủ động, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 - Tồn tại, hạn chế: 

 Một số cơ quan, đơn vị cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

không báo cáo về UBND huyện. Một số ít viên chức khi được cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng trong học tập chưa có tinh thần tự giác trong việc tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 



 - Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

 + Một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; 

 + Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa sát với nhu cầu thực tế. 

 III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Kế hoạch đào tạo trình độ bác sỹ, dược sỹ đại học, sau đại học 

1.1 Kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho viên chức đi học bác sỹ, dược sỹ đại 

học; đi học sau đại học tốt nghiệp năm 2023: Không (theo biểu số 9 đính kèm) 

1.2 Kế hoạch cử viên chức đi đào tạo trình độ chuyên môn năm 2023: 

- Đi học sau đại học: 12 người (theo biểu số 10 đính kèm) 

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác (theo biểu số 11 đính kèm): 

+ Bồi dưỡng Quản lý giáo dục: 16 người 

+ Bồi dưỡng nâng hạng chức danh nghề nghiệp: 33 người 

+ Sơ cấp chính trị: 03 người 

+ Trung cấp chính trị: 27 người 

+ Bồi dưỡng Tiếng Anh: 05 người 

+ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 24 người 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập 

 - Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong kế hoạch, tạo 

điều kiện để viên chức đã đăng ký được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 

quán triệt đến các cá nhân quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia đầy đủ các 

nội dung, chương trình đã đăng ký.  

 - Thực hiện chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng định kỳ, đột xuất 

theo quy định. 

 - Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại đơn vị, căn cứ nội dung 

chi, mức chi quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính v/v hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC: xây dựng dự toán kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng viên chức tổng hợp trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, 

đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo lĩnh 

vực hoạt động. 

- Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự 

bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, việc xây dựng, ban hành và tổ chức 

thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức thực hiện theo quy định tại 

Điều 19 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh 



Bình ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND tỉnh Ninh Bình. 

 2. Phòng Nội vụ huyện 

 - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này, báo cáo UBND huyện theo quy định. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí nguồn, lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và thủ tục thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 

 Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023, UBND 

huyện yêu cầu các phòng chuyên môn có liên quan, các đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện tốt nội dung 

kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Ninh Bình; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Tài chính Kế hoạch; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập  

  trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

               Nguyễn Xuân Tuyển 
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