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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng      năm 2020

                       Kính gửi:
                                      - Các sở, ban, ngành tỉnh;
                                      - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                      - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 4209/BNV-ĐT ngày 15/8/2020 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
năm 2021. 

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh theo Chương trình 
làm việc số 343/CTr-UBND ngày 10/02/2020, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, 
ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
UBND tỉnh tập trung thực hiện nội dung sau:

1. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức giai đoạn 2016-2020 (riêng năm 2020 sử dụng số liệu thực hiện ước cả 
năm) và xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 
của cơ quan, đơn vị mình (theo Đề cương và các biểu mẫu gửi kèm).

2. Báo cáo và các biểu mẫu tổng hợp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua 
Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 01 tháng 10 năm 2020 (đồng thời gửi 
file mềm về địa chỉ e-mail: nguyenthihaiyen1988@haiduong.gov.vn).

Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị 
Quý cơ quan, đơn vị quan tâm tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện Báo cáo bảo 
đảm theo đúng nội dung và thời hạn trên./. 

(Đề cương hướng dẫn và các mẫu biểu báo cáo được đăng tải tại website 
của Sở Nội vụ có địa chỉ: http://sonoivu.haiduong.gov.vn; trong quá trình thực 
hiện, có vướng mắc đề nghị thông tin trao đổi với bà Ngô Thị Hương Lan; điện 
thoại: 0904.115598)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Giám đốc;
- PGĐ Thanh;
- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, CCVC.

    

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Nhật Thanh
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ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025
(Kèm theo Công văn số: …./SNV-CCVC ngày …. tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI 
DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Kết quả chung
Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tổng hợp kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã thuộc cơ quan, đơn vị quản 
lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016 – 2020 (trong đó dự kiến kết quả 
ước thực hiện kế hoạch năm 2020). 

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 
của Chính phủ; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 15/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 
mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC; 
Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020.

(Tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm: BM 01, BM 02, BM 03, BM 04, 
BM 05, BM 06, BM 07)

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tại Quyết định số 
163/QĐ-TTg ngày 15/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Trên cơ sở thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
cơ quan đơn vị quản lý và kết quả đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị giai đoạn 
2016-2020, đối chiếu với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, vị trí 
việc làm của công chức, viên chức theo quy định ngành, lĩnh vực của từng cơ quan, 
đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo trên những nội dung sau:

a) Cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (các sở và UBND 
cấp huyện báo cáo)

- Số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định 
là..…. người/…....người, đạt tỷ lệ…...%  (bao gồm cả lãnh đạo quản lý và công 
chức);

- Số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện được bồi dưỡng 
theo Chương trình lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện là….. người/…...người, đạt 
tỷ lệ…….%;

- Số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng được bồi dưỡng Chương 
trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng là……. người/……...người, đạt tỷ lệ…….%;

- Số cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng 
năm là…….. người/……..người, đạt tỷ lệ…….%. 



b) Cán bộ, công chức cấp xã (UBND cấp huyện báo cáo)
- Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên là 

…..người, chiếm tỷ lệ ….% (trong đó có trình độ Đại học....người, tỷ lệ ….%);
- Công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm là 

……người/ ……người, đạt tỷ lệ ……%;
- Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu 

hàng năm là ……người/ ……người, đạt tỷ lệ ……%; 
- Cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, 

phương pháp, đạo đức công vụ là ……người/ ……người, đạt tỷ lệ ……%; 
- Những người hoạt động không chuyên trách được bồi dưỡng cập nhật và 

nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động là ….người/ …người, đạt tỷ lệ…..%.

c) Viên chức (các sở và UBND cấp huyện báo cáo)
- Số viên chức đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là 

..... người, đạt tỷ lệ......%;
- Số viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý 

trước khi bổ nhiệm là .... người, đạt tỷ lệ.........%;
- Số viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành là ...... người, đạt ....%.

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (UBND cấp huyện báo cáo)
Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ 

năng hoạt động trong nhiệm kỳ:
- Đại biểu HĐND cấp huyện là …….người/……người, đạt tỷ lệ …..%;
- Đại biểu HĐND cấp xã là …….người/……người, đạt tỷ lệ …..%;

3. Đánh giá chung về đào tạo, bồi dưỡng
a) Thành tựu
b) Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
c) Nguyên nhân

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 
CHỨC; CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Căn cứ lập kế hoạch
- Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Ngân sách;
- 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; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 
25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 
của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh 
đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

https://thukyluat.vn/vb/chi-thi-28-ct-ttg-2018-boi-duong-truoc-khi-bo-nhiem-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-doi-voi-can-bo-60571.html


- Thông tư số 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 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 
36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 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;

- Các Chương trình, Quyết định, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và tỉnh về 
đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp 
theo;

- Các quy định về tiêu chuẩn chức danh CBCC; tiêu chuẩn ngạch công chức, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Mục tiêu
Để việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đúng mục tiêu, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá việc thực 
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo các chương trình, kế hoạch, đề án của 
Trung ương và tỉnh, cụ thể:

a) Các chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương
- Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 
2025;

- Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công 
chức, viên chức giai đoạn 2019-2030;

- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, 
viên chức.

b) Các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh
- Kế hoạch số 2821/KH-UBND ngày 19/8/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 28/CT-TTg;
- Các Đề án, Kế hoạch khác về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức của tỉnh.

c) Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 
31/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2020; các cơ 
quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đến hết tháng 
9/2020. ( BM 07)

3. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
Các cơ quan, đơn vị rà soát, căn cứ hiện trạng, chất lượng, yêu cầu và quy 

hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... xác định nhu cầu về số lượng cụ thể 

https://thukyluat.vn/vb/chi-thi-28-ct-ttg-2018-boi-duong-truoc-khi-bo-nhiem-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-doi-voi-can-bo-60571.html


các đối tượng gắn với hình thức nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho từng năm giai 
đoạn 2021-2025. 

a) Đối tượng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng
- Các sở, ban, ngành: Công chức; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý 

đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có); viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
(nếu có);

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: Viên chức lãnh đạo, quản lý; 
viên chức hành chính, viên chức chuyên môn;

- Các huyện, thị xã, thành phố: cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; đại biểu 
HĐND cấp huyện, cấp xã; viên chức (bao gồm cả viên chức lãnh đạo, quản lý); 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư.

b) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
- Lý luận chính trị;
- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;
- Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, 

đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế;
- Kiến thức quốc phòng và an ninh;
- Tin học, ngoại ngữ;
- Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (lớp lãnh đạo cấp 

phòng, cấp huyện, cấp sở);
- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

chuyên ngành bắt buộc hàng năm;
- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố: 

Thực hiện nội dung bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt 
động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm (theo Quyết định 163/QĐ-TTg);

- Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế cho CBCC, viên chức đang công tác ở lĩnh 
vực liên quan;

- Các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kinh phí
Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức và Nghị quyết số 
07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 ban hành quy định một số mức chi phục vụ 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

- Trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng và thực tế kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những năm qua 
của cơ quan, đơn vị để dự kiến kinh phí giai đoạn 2021-2025.



Dự kiến kinh phí thực hiện công tác ĐTBD năm 2021 và giai đoạn 2021-
2025 theo BM 08, BM 09, BM 10.

5. Giải pháp chủ yếu thực hiện

Nêu các giải pháp/biện pháp chủ yếu cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện giai đoạn 
2021-2025 để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức của cơ quan đơn vị.  

6. Kiến nghị, đề xuất
Nêu những kiến nghị, đề xuất để chuẩn bị triển khai thực hiện Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, 
chất lượng. 
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