
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN LÃNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 23/KH-UBND 

 

        Văn Lãng, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022;  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức huyện Văn Lãng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Y U C U 

1. Mục đích 

a  Tiếp t c đ y mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, ch  tr ng nâng cao ch t 

lượng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ ph m 

ch t, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm v  lãnh đạo, qu n l , điều hành và 

thực hiện tốt các m c tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đ m b o an ninh - quốc phòng 

trên địa bàn huyện. 

b  Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chu n theo quy định đối với 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chu n lãnh đạo, qu n l  

và theo yêu cầu của vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi 

dưỡng đạt chu n và nâng cao năng lực qu n l  hành chính, qu n l  kinh tế - xã hội 

cho cán bộ, công chức c p xã đáp ứng yêu cầu, m c tiêu xây dựng nông thôn mới 

đến năm 2022 và những năm tiếp theo. 

2. Yê  c   

a  Đào tạo, bồi dưỡng ph i căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chu n ngạch công 

chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí lãnh đạo qu n l ; g n đào tạo, bồi 

dưỡng với quy hoạch, kế hoạch bố trí, s  d ng cán bộ, công chức, viên chức đ m 

b o hiệu qu , phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức. 

b  Việc c  cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ph i đ m b o 

đ ng đối tượng, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu, nhiệm v  của từng cơ 

quan, đơn vị; không c  đối tượng không trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng tham gia các khóa h c trong giờ hành chính,  nh hưởng đến việc thực hiện 

các nhiệm v , kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. 

c  Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trong quy 

hoạch, kế hoạch bố trí, s  d ng cán bộ, công chức, viên chức chủ động đăng k  

các khóa đào tạo, bồi dưỡng h c ngoài giờ hành chính theo hình thức xã hội hóa để 

nâng cao trình độ, năng lực công tác. 
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d  Huy động nhiều nguồn lực dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; đ m b o 

tính tự chủ, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức bồi dưỡng đáp 

ứng yêu cầu nhiệm v  của cơ quan, đơn vị và m c tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 – 

2025. 

đ  Tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng ph i đ m b o tính thống 

nh t, hợp l , hiệu qu , không chồng ch o về nội dung, chương trình, về thời gian 

tổ chức triển khai; thực hiện cơ chế cạnh tranh trong việc tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng. 

e  Hiệu qu , ch t lượng đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức 

ph i được đánh giá theo quy định; kết qu  h c tập của cán bộ, công chức, viên 

chức ph i g n với việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm v  hàng năm. 

g) Việc qu n l , s  d ng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ph i tuân thủ đ ng quy 

định pháp luật.  

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

1. Cán bộ, công chức lãnh đạo, qu n l , công chức chuyên môn, nghiệp v  

trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự ngiệp thuộc UBND huyện. 

2. Công chức, viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, 

các Hội đ c thù. 

3. Cán bộ, công chức các xã, thị tr n và người hoạt động không chuyên trách. 

III. NỘI DUNG C NG T C ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

1. V  đào tạo 

a) C  cán bộ, công chức tham gia đào tạo trình độ sau đại h c theo chỉ tiêu 

được phân bổ. 

b) C  viên chức tham gia đào tạo trình độ đại h c, cao đẳng theo chu n (đối 

với sự nghiệp giáo d c, c p Mầm non trình độ chu n từ Cao đẳng trở lên  

Tiếp t c c  người tham gia đào tạo đạt chu n và nâng cao trình độ chuyên 

môn đối với đội ngũ cán bộ, công chức c p xã theo quy hoạch, kế hoạch. 

c) C  công chức, viên chức tham gia đào tạo l  luận chính trị theo Kế hoạch 

của Huyện ủy (Ưu tiên những trường hợp nằm trong quy hoạch . 

2. V  bồi dưỡng 

a  Bồi dưỡng kiến thức k  năng nghiệp v  theo tiêu chu n chức v  Lãnh đạo, 

qu n l  đối với: lãnh đạo c p huyện; lãnh đạo c p phòng và tương đương. 

b  Bồi dưỡng kiến thức qu n l  nhà nước theo tiêu chu n ngạch: Chuyên viên 

cao c p, chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương. 

c  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp v ; kiến thức chuyên 

ngành theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức theo các lĩnh vực. 

d  Bồi dưỡng văn hóa công v  thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công v . 
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đ  Bồi dưỡng theo tiêu chu n chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

e  Bồi dưỡng đạt chu n và nâng cao năng lực qu n l  hành chính nhà nước, 

qu n l  kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu về chu n hóa theo vị trí chức v , chức 

danh và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, qu n l  phát triển kinh tế, xã hội, 

xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị tr n. 

g  Bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin (k  năng về qu n trị, s  

d ng phần mềm qu n l  văn b n VNPT-Ioffice). 

h) Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển nông nghiệp bền vững. 

i  Bồi dưỡng kiến thức, k  năng và phương pháp hoạt động đối với đại biểu 

Hội đồng nhân dân. 

k  Bồi dưỡng k  năng qu n l  thời gian và tổ chức thực hiện công việc. 

l  Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, qu n l  số. 

m  Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về dịch v  công trực tuyến và chỉ số c i 

cách hành chính. 

n  Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 3 (thực hiện Quyết định 

771/QĐ-TTg). 

o  Bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 4 (thực hiện Quyết định 

771/QĐ-TTg). 

3. Thực hiện nhiệm vụ q ản lý nhà nước v  đào tạo, bồi dưỡng 

Tăng cường thực hiện công tác qu n l  đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện và x  l  nghiêm những trường hợp vi phạm 

trong thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn theo đ ng quy định pháp 

luật. 

IV. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ C N BỘ, C NG CHỨC 

1. Công chức cấp h yện: 

- Tổng số công chức c p huyện tính đến thời điểm 01/2022: 80. Trong đó: 

Tổng số lãnh đạo HĐND và UBND:  

+ Lãnh đạo Hội đồng nhân dân: 01 người: Thạc sĩ: 01; L  luận chính trị: cao 

c p: 01; Qu n l  nhà nước: chuyên viên cao c p: 01; Tin h c: 01, Ngoại ngữ: 01); 

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: 03 người: Thạc sĩ: 02 người, Đại h c: 01; Lý 

luận chính trị: cao c p: 03; Qu n l  nhà nước: Chuyên viên chính: 03; Tin h c: 03, 

Ngoại ngữ: 03); 

+ Số công chức qu n l  (bao gồm Trưởng Ban HĐND, Trưởng, Phó phòng và 

tương đương : 29 người (Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 09, Đại h c: 20; L  luận 

chính trị: cao c p: 15; trung c p: 14; Qu n l  nhà nước: chuyên viên chính: 16; 

chuyên viên: 13; Tin h c: 29, Ngoại ngữ: 29); 



4 
 

 

+ Số công chức chuyên môn: 47 người (Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 03, 

Đại h c: 42, trung c p: 02; L  luận chính trị: trung c p: 13, sơ c p: 12; Qu n l  

nhà nước: chuyên viên chính: 02; chuyên viên: 42; ngoại ngữ: 44; tin h c: 46); 

2. Cán bộ, công chức cấp xã: 

- Tổng số: 327, trong đó: Cán bộ: 167, công chức: 160. 

- Số có trình độ đào tạo: 

 + Có trình độ h c v n phổ thông: Trung h c phổ thông: 327 

 + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02, Đại h c: 158; Cao đẳng: 22; Trung c p: 

141, sơ c p: 04. 

 + L  luận chính trị: 318 (Cao c p: 06, Trung c p: 218, sơ c p: 94) 

 + Qu n l  nhà nước: 324 

- Đối với các xã phấn đấu công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021-2025:  

a) Xã Hồng Thái: Tổng số cán bộ, công chức: 18 người. 

+ Trình độ h c v n phổ thông: Trung h c phổ thông: 18 

 +Trình độ chuyên môn đào tạo từ trung c p trở lên: 16/18 

+ L  luận chính trị từ sơ c p trở lên: 18/18. 

+ Bồi dưỡng QLNN: 16/18; Tin h c: 18/18. 

b) Xã Thanh Long: Tổng số cán bộ, công chức: 19 người. 

+ Trình độ h c v n phổ thông: Trung h c phổ thông: 19 

 +Trình độ chuyên môn đào tạo từ trung c p trở lên: 19/19 

+ L  luận chính trị từ sơ c p trở lên: 17/19. 

+ Bồi dưỡng QLNN:19/19; Tin h c: 19/19. 

c) Xã Trùng Khánh: Tổng số cán bộ, công chức: 19 người. 

+ Trình độ h c v n phổ thông: Trung h c phổ thông: 19 

 +Trình độ chuyên môn đào tạo từ trung c p trở lên: 19/19 

+ L  luận chính trị từ sơ c p trở lên: 19/19 

+ Bồi dưỡng QLNN: 19/19; Tin h c: 19/19 

d) Xã Thành Hòa: Tổng số cán bộ, công chức: 17 người. 

+ Trình độ h c v n phổ thông: Trung h c phổ thông: 17 

 +Trình độ chuyên môn đào tạo từ trung c p trở lên: 17/17 

+ L  luận chính trị từ sơ c p trở lên: 17/17. 

+ Bồi dưỡng QLNN: 17/17; Tin h c: 17/17. 
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V. CHỈ TI U ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

1. Chỉ tiê  đào tạo 

- Chỉ tiêu đào tạo sau đại h c: 01 chỉ tiêu (Phòng Tài nguyên và Môi trường); 

- Chỉ tiêu đào tạo đại h c, cao đẳng: 37 chỉ tiêu (trong đó viên chức các đơn 

vị sự nghiệp: 36 chỉ tiêu, cán bộ công chức xã: 01 chỉ tiêu. 

2. Bồi dưỡng 

- Bồi dưỡng L  luận chính trị (sơ c p trở lên : Thực hiện theo chỉ tiêu của 

Ban Tổ chức Huyện ủy, ưu tiên các đối tượng nằm trong quy hoạch, bổ nhiệm lãnh 

đạo qu n l ; 

- Chương trình qu n l  nhà nước: các cơ quan chuyên môn: 02 chỉ tiêu (đối 

với công chức mới tuyển d ng năm 2021 và ngạch thanh tra viên sau sát hạch 

không qua thi tuyển); các xã: 02 chỉ tiêu;  

- Bồi dưỡng qu n l  kinh tế cho cán bộ c p xã: 09 chỉ tiêu 

(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo) 

- Bồi dưỡng tiêu chu n theo chức danh nghề nghiệp viên chức: 10 chỉ tiêu; 

- Bồi dưỡng Văn hóa công sở, đạo đức công v ; K  năng qu n l  thời gian và 

tổ chức thực hiện công việc; Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, qu n 

l  số; Nâng cao k  năng về qu n trị, s  d ng phần mềm qu n l  văn b n VNPT-

Ioffice; Nâng cao kiến thức về phát triển nông nghiệp bền vững; Nâng cao kiến 

thức về dịch v  công trực tuyến và chỉ số c i cách hành chính và bồi dưỡng kiến 

thức, k  năng và phương pháp hoạt động đối với đại biểu Hội đồng nhân dân : 910 

chỉ tiêu . 

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nội vụ h yện 

a) Chủ trì phối hợp rà soát với các cơ quan, đơn vị và các cơ sở đào tạo tổ 

chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2022 đạt hiệu qu , ch t lượng; 

b) Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 

l  luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân xã, thị tr n theo yêu cầu tiêu chu n chức v , chức danh công tác; 

c  Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan liên 

quan: Tổng hợp, th m định hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ hỗ trợ, khuyến khích 

đối với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng (nếu có  

d  Xây dựng kế hoạch các lớp bồi dưỡng theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao theo 

quy định: 09 lớp. 

đ  Tham mưu quyết định, danh sách c  cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo, bồi dưỡng theo quy định. 



6 
 

 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch h yện 

a  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xu t cân đối, bố trí kinh phí 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt, kiểm tra, qu n 

l  kinh phí đào tạo, bồi dưỡng có hiệu qu , phù hợp với tình hình thực tế; 

b  Phối hợp với các cơ quan liên quan th m định hồ sơ đề nghị thanh toán chế 

độ hỗ trợ, khuyến khích và chính sách thu h t của tỉnh;  

c  Hướng d n các cơ quan, đơn vị được c p kinh phí triển khai công tác đào 

tạo, bồi dưỡng qu n l  và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Các cơ q an, đơn vị UBND h yện 

a) Phối hợp với Phòng Nội v  triển khai thực hiện tốt kế hoạch này đ m b o 

tiến độ thời gian và ch t lượng, hiệu qu ; c  cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu phân bổ và th m quyền phân c p; 

b) Chủ động tham mưu thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đã đăng k  giai đoạn 

2021-2025, cập nhật kiến thức, k  năng chuyên ngành theo lĩnh vực, ngành qu n 

l , đ m b o công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực, ngành qu n l  được bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên ngành b t buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí 

việc làm. 

c  Rà soát quy hoạch lãnh đạo, qu n l  của cơ quan, đơn vị theo các tiêu 

chu n quy định và chỉ đạo của Ban Thường v  Huyện ủy để đề xu t c  cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chu n bổ 

nhiệm. 

4. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

a  Phối hợp với Phòng Nội v  và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai c  

cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng; 

b) Hoàn thiện hồ sơ c  cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng theo chỉ tiêu phân bổ và th m quyền phân c p; phối hợp qu n l  cán bộ, 

công chức trong thời gian tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng m c, phát sinh các cơ quan, đơn vị 

báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội v   để xem x t, điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp./. 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Lê T ấn Minh 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị tr n; 

- C,PVP ; 

- Lưu: VT, NV.  
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