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KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng viên chức huyện Yên Khánh năm 2021 

 

 I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 1. Căn cứ pháp lý 

 - 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; 

 - Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy 

định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 

 2. Cơ sở thực tiễn 

 2.1. Thực trạng đội ngũ viên chức 

 Theo số liệu thống kê tính đến tháng 6/2020, tổng số đội ngũ viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện là: 1.889 người, trong đó: 

 - Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện: 45 người; 

 - Viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.844 người. 

(Có biểu chi tiết số 02 đính kèm) 

 2.2. Tình hình, kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

 a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng 1.396 lượt người, trong đó: 

 - Chia theo đối tượng đào tạo, bồi dưỡng: 

 + Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện: 12 lượt người; 

 - Chia theo nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

 + Lý luận chính trị: 01 người; 

 + Đào tạo trình độ đại học, sau đại học: 25 lượt người; 

 + Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ: 1.320 lượt người; 

 + Bồi dưỡng về tin học: 21 lượt người; 

 + Bồi dưỡng về ngoại ngữ: 17 lượt người. 

 (Có biểu chi tiết số 01 đính kèm) 

 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 2020 đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. 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: 

 Một số ít viên chức chưa có tinh thần tự giác trong việc tham gia các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cá biệt có viên 

chức được cử đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng không đảm bảo tỷ lệ 

chuyên cần. 

 - Nguyên nhân tồn tại: 

 + 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. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc UBND huyện. 

2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 

2.1. Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, 

góp phần xây dựng đội ngũ viên chức huyện Yên Khánh có đủ phẩm chất, trình 

độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội ở địa phương. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

Tập trung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên chức 

giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ 

nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành. 

 3. Đăng ký nhu cầu đào tạo cán bộ, viên chức năm 2021: 

a) Đi học đại học, sau đại học năm 2021: theo biểu số 02 đính kèm 

b) Lớp quản lý giáo dục: theo biểu số 03 đính kèm 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các đơn vị sự nghiệp 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hiệu 

quả các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

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

quy định. 

 2. Phòng Nội vụ 



 - 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. 

 - Dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Căn cứ đề nghị của Phòng Nội vụ và khả năng ngân sách, cân đối, bố trí 

kinh phí hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của Kế hoạch./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Ninh Bình; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

   Phạm Ngọc Quý  
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