
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

Số:             /SNV-CCVC

V/v triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ quản lý nhà nước về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

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

Hải Dương, ngày       tháng      năm 2021

        Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh.

Thực hiện Công văn số 4209/BNV-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức năm 2021và các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh có 
liên quan; 

Để bảo đảm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi 
dưỡng đúng quy định và đạt hiệu quả cao, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập 
trung tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức năm 2021, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm các quy định tại 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 
về: Nguyên tắc, đối tượng, nội dung, chương trình, tổ chức bồi dưỡng; Nghị 
định sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP (sau khi được cấp có thẩm 
quyền ban hành) và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ ngành Trung 
ương và của Tỉnh.

2. Triển khai tổ chức thực hiện:

2.1. Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
tỉnh Hải Dương. 

2.2. Kế hoạch số 4446/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND 
tỉnh Hải Dương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021 – 2025; trong đó tập trung:

- Bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
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- Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, 
công chức, viên chức.

2.3. Kế hoạch số 4809/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND 
tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Đề án “Chương trình Quốc gia về học tập 
ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương; trong đó tập trung: 

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 
chức tại các cơ quan, đơn vị;

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng gửi Sở Nội vụ triển khai mở lớp đạt 
mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

2.4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 
công chức cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2021theo Quyết định số 06/QĐ-UBND 
ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản:

3.1. Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh  
Quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào 
tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Kế hoạch số 2821/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về thực 
hiện 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 cán bộ, 
công chức, viên chức.

3.3. Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 20/4/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết 
luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của 
Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Công văn số 244/SNV-CCVC 
ngày 24/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện công tác đào tạo, 
bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Trong đó, thực hiện nghiêm việc bồi 
dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc 
hàng năm.

4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về công tác ĐTBD để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính 
quyền các cấp trong công tác ĐTBD.

5. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
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Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 
trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 
phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức), địa chỉ số 01 phố Đô 
Lương, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, địa chỉ e-mail: 
ngothihuonglan1975@gmail.com để trao đổi và giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- GĐ, PGĐ Phan Nhật Thanh;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hùng
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