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KẾ HOẠCH 

Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Kế họach đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 

năm 2025; 

Sở Xây dựng lập Kế hoac̣h đào taọ , bồi dưỡng cán bô ̣ , công chức , viên 

chức năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Kế hoac̣h đào taọ , bồi dưỡng cán bô ̣ , công chức , viên chức căn cứ vào 

vị trí việc làm , tiêu chuẩn ngac̣h công chức , tiêu chuẩn chức danh lañh đaọ , 

quản lý và nhu cầu xây dựng , phát triển đôị ngũ cán bô ̣ , công chức , viên chức 

của cơ quan . 

- Căn cứ vào thưc̣ traṇg cán bô ̣ , công chức , viên chức để xác điṇh nôị 

dung, đối tươṇg, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hơp̣ với thưc̣ tế. 

II. NÔỊ DUNG: 

1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

- Đào tạo trình độ sau đại học; 

- Bồi dưỡng về lý luận chính trị;  

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ; 

- Bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng – an ninh theo các chương trình 

quy định cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chung 

2. Số lượng đào tạo, bồi dưỡng: 

(Đính kèm danh sách công chức , viên chức) 

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:  

1.  Đào tạo trình độ sau đại học: 

a. Đối tượng : Cán bộ, công chức , viên chức thuôc̣ đối tươṇg trong diêṇ 

quy hoac̣h , đa ̃đươc̣ phê duyêṭ quy hoac̣h , bổ sung quy hoac̣h hàng năm của 

Sở Xây dựng. 

b. Điều kiện được cử đi ôn thi và dự thi tuyển sinh: 

- Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên; 

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; 

- Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; 



- Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; 

- Có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ trước khi ôn tập và dự thi. 

c. Điều kiêṇ đươc̣ cử đi hoc̣ : Được sự thống nhất bằng văn bản cử đi học 

của Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

d. Số lượng: 01 công chức. 

2. Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị: 

Đối tượng: Thực hiện theo văn bản thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ; 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Sở Nôị vu;̣ Trường Chính tri ̣ tỉnh. 

- Cao cấp: 01 công chức. 

- Trung cấp: 05 công chức, viên chức. 

3. Bồi dưỡng kiến thức các chương triǹh quản lý nhà nước: 

Đối tượng: Thưc̣ hiêṇ theo thông báo của Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh ; 

Sở Nôị vu ;̣ Trường Chính tri ̣ tỉnh. 

- Chuyên viên chính: 03 công chức 

- Chuyên viên: 06 công chức, viên chức 

- Quốc phòng – an ninh: 02 công chức (ông Nguyễn Hoài Vũ và ông 

Nguyễn Ngọc Trang). 

III. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ: 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở cử công 

chức, viên chức thuôc̣ đối tươṇg đươc̣ đào taọ , bồi dưỡng theo quy điṇh ; hướng 

dẫn kinh phí thưc̣ hiêṇ đào taọ, bồi dưỡng theo quy điṇh tài chính hiêṇ hành. 

- Các phòng, Chi cục và 02 Trung tâm có trách nhiêṃ taọ điều kiêṇ cho  

công chức, viên chức hoàn thành nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao và tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng theo quy điṇh. 

- Các công chức , viên chức đươc̣ cử đi đào taọ , bồi dưỡng phải cam kết 

hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm bàn giao công việc trước khi 

tham gia các khóa đào taọ , bồi dưỡng theo quy điṇh . Sau khi nhận được các 

chứng chỉ, bằng cấp; công chức, viên chức phải nôp̣ laị bản sao cho Văn phòng 

Sở theo dõi. 

          Trên đây là Kế hoac̣h đào taọ bồi dưỡng cán bô ̣ , công chức , viên chức 

năm 2019 của Sở Xây dựng./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT. Ttbc. 
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