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KẾ HOẠCH
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Thực hiện đề án vị trí việc làm công chức, viên chức và nhu cầu đào tạo, bồi
dưỡng của các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ,
công chức viên chức (CBCCVC), cán bộ, công chức cấp xã năm 2022, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ;
Chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và tác nghiệp của
CBCC; chuẩn hóa số CBCC cấp xã theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 16/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán
bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ
dân phố, đồng thời góp phần hoàn thành nội dung 18.1 về CBCC xã đạt chuẩn trong
tiêu chí 18 về xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCCV và cán bộ công
chức cấp xã theo đúng mục tiêu, yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.
- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả, thực hiện theo đúng quy
định.
II. Nội dung đào tạo bồi dưỡng năm 2022.
1. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng tại huyện.
Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, Lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà
nước cho cán bộ công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã bao gồm:
- Mở 01 lớp Tập huấn Luật tiếp công dân cho công chức, viên chức, công
chức cấp xã, số học viên 100 học viên.
- Mở 01 lớp Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, công tác trẻ em cho
công chức viên chức, công chức cấp xã, số học viên 138 học viên.
- Mở 01 lớp Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất cho công chức viên
chức, công chức cấp xã, số học viên 50 học viên
- Mở 01 lớp Tập huấn thống kê đất đai cho công chức viên chức, công chức
cấp xã, số học viên 50 học viên.
- Mở 01 lớp Tập huấn nghiệp vụ công an xã cho công an cấp xã, công an viên,
số học viên 100 học viên.
- Mở 01 lớp Tập huấn Tổ tự quản an ninh trật tự cho công an cấp xã, những
người hoạt động không chuyên trách và hoạt động trực tiếp tại thôn buônTDP, số
học viên 100 học viên.
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- Mở 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê và tính thu nhập bình quân đầu
người năm cho cho công chức viên chức, công chức cấp xã, số học viên 60 học
viên.
- Mở 01 lớp Tập huấn công tác phong trào toàn dân đăng ký thi đua xây dựng
đời sống văn hóa cho công chức viên chức, công chức cấp xã, số học viên 60 học
viên.
- Mở 01 lớp Tập huấn lớp đạo đức công vụ và văn hóa cơ sở cho công chức
viên chức, công chức cấp xã, số học viên 60 học viên.
- Mở 01 lớp Tập huấn công tác thông tin truyền thông cho công chức viên
chức, công chức cấp xã, số học viên 60 học viên.
- Mở 01 lớp Bồi dưỡng tiếng Jrai cho công chức viên chức, công chức cấp xã,
số học viên 35 học viên.
2. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ công chức, viên chức, cán
bộ công chức cấp xã và quy định tiêu chuẩn về vị trí việc làm. Số lượng cán bộ,
viên chức, cán bộ công chức cấp xã dự kiến được cử đi đào tạo bồi dưỡng để nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (đào tạo trình độ đại học) là 42 người, trong
đó:
- Viên chức sự nghiệp 35 người, Trung tâm Văn hóa-TT&TT 01 người, Sự
nghiệp giáo dục và đào tạo (giáo viên đào tạo nâng cao trình độ chuẩn): 34 người
(mầm non: 01 người; Tiểu học: 19 người; THCS: 14 người).
- Cán bộ công chức cấp xã là 07 người;
3. Đăng ký cử cán bộ công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi
dưỡng do Sở ban, ngành tỉnh tổ chức:
Căn cứ kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành tỉnh và
trên cơ sở rà soát đội ngũ CBCCVC theo ngạch công chức, hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn chức danh
chức vụ cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng theo
yêu cầu của vị trí việc làm. UBND huyện đăng ký cử CBCCVC tham tham gia các
khóa bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo quy định.
- Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường chính trị tỉnh Gia Lai mở
lớp:
+ Lớp bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã: 11 người;
+ Lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND cấp xã: 20 người;
+ Lớp bồi dưỡng Bí thư ĐTNCSHCM cấp xã: 03 người;
+ Lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã: 02 người;
+ Lớp bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã: 02 người;
+ Lớp bồi dưỡng Chủ tịch HLHPN cấp xã: 03 người;
+ Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ, chính quyền cấp xã: 05 người;
+ Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4: 02 người.
3. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo chế độ hiện hành.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Nội vụ:
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- Tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2022; đồng
thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch theo đúng quy
định hiện hành;
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo thẩm
quyền;
- Chủ trì và phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đúng theo nội dung chương trình của
từng lớp;
- Thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tình hình
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã trên địa bàn huyện theo quy định; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân
dân huyện giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
trên địa bàn huyện theo thẩm quyền.
2. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện: Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã và tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí theo đúng quy định.
3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên huyện: Phối
hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, chiêu sinh, tổ chức triển khai các lớp đào
tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.
4. Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn:
Triển khai Kế hoạch này đến cán bộ, công chức viên chức thuộc phạm vi quản
lý; quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng.
Trên đây là kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công
chức cấp xã năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Huyện ủy (b/c);
- Phòng ban, đơn vị sự nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT UB.
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