
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 
Số:          /UBND-NVLĐTB&XH 

 

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy 

định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức tại các cơ 

quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Côn Đảo, ngày             tháng          năm 2019 

                                             Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp           

               thuộc huyện 

 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; đồng thời đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Côn 

Đảo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức 

nghiêm túc tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc huyện 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quy định 

về công tác đào tạo, bồi dưỡng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ 

quan, đơn vị mình quản lý tại các văn bản sau:  

+ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định nội dung thay thế Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 

2020 tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh. 

+ Các văn bản triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo: 

Công văn số 26/UBND-NVLĐTB&XH ngày 05/01/2017 về việc chấn chỉnh công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 451/UBND-

NVLĐTB&XH ngày 28/02/2018 về chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức; Công văn số 3003/UBND-NVLĐTB&XH ngày 

24/10/2018 về việc tổ chức triển khai Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 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; 

Công văn số 244/UBND-NVLĐTB&XH ngày 22/01/2019 về việc triển khai thực 

hiện Công văn số 3129-CV/BTCTU ngày 04/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 

việc rà soát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 

468/UBND-NVLĐTB&XH ngày 15/02/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 04/CT-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh bồi 

dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức. 

- Khi cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo 

các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể: 

+ Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế 

hoạch được phê duyệt hàng năm; trong cùng một thời điểm không được cử nhiều 
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cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; tránh tình trạng nhiều cán bộ, 

công chức, viên chức đi học cùng lúc làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ 

chung của cơ quan, đơn vị. 

+ Không được cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trái ngành nghề 

với vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức nữ, người dân tộc thiểu số; công chức, viên chức 

quy hoạch chức danh lãnh đạo nhưng chưa đủ chuẩn. 

+ Đối với các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng theo chức vụ, 

bồi dưỡng theo vị trí việc làm và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 

công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thực thi tốt nhiệm vụ.  

+ Khuyến khích các trường hợp tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

(chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ,....) nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

- Đối với các công chức, viên chức còn thiếu trình độ tiêu chuẩn theo quy 

định (trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước,…), các cơ 

quan, đơn vị phải sắp xếp, cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

để hoàn thành đủ tiêu chuẩn của ngạch, chức danh theo quy định. Trường hợp 

công chức, viên chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia 

học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo 

thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân huyện bố trí, sắp xếp lại công việc 

cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với các 

trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Côn Đảo về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các 

lớp đào tạo đúng đối tượng, số lượng được phân bổ và xem tinh thần, ý thức tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức là một trong 

những tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại hàng năm.     

- Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp khi tham gia các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng do cấp ủy, sở, ngành triệu tập phải báo cáo và có ý kiến 

chấp thuận của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo.        

2. Giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; kịp 

thời hướng dẫn các vấn đề liên quan (nếu có) để các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý theo quy định đối với 

cán bộ, công chức, viên chức tự ý không chấp hành quyết định cử đi học hoặc 

không tham gia học tập đầy đủ các chương trình, nội dung, không chấp hành 

nghiêm chỉnh thời gian lên lớp và nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo; đồng thời 

không đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các năm tiếp theo. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo xử lý các 

cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung được nêu tại 

Công văn này. 



Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
           
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy;  

- TTr. HĐND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

CHỦ TỊCH 
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