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KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng viên chức huyện Yên Khánh năm 2022 

 
  

I. Thực trạng số lượng, chất lượng, kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

06 tháng đầu năm 2021 

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

a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2021: 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; 

 + Viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục: 1.384 lượt người; 

 - Chia theo nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

 + Lý luận chính trị: 0 người; 

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

 + Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ: 1.321 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 2021 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. 

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

 Theo số liệu thống kê tính đến tháng 6/2021, 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) 

II. Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

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 2022: Không 

1.2 Kế hoạch cử viên chức đi đào tạo trình độ chuyên môn năm 2022: 

- Đi học sau đại học: 04 người (theo biểu số 03 đính kèm) 

- Lớp Quản lý giáo dục: 08 người (theo biểu số 04 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; 

- Phòng Tài chính Kế hoạch; 

- Lưu: VT, NV. 
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