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

 

Căn cứ Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân 

huyện Côn Đảo có ý kiến chỉ đạo như sau: 

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

- Phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và triển khai 

Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. 

- Trên cơ sở mục tiêu, nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025, nghiêm túc cập 

nhật, rà soát đầy đủ văn bản, chứng chỉ nghiệp vụ liên quan trình độ đội ngũ công 

chức, viên chức. 

- Xây dựng Kế hoạch chuẩn hóa trình độ (lý luận chính trị, kiến thức quản lý 

nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của Bộ, ngành, Trung ương) các 

trường hợp chưa đạt chuẩn đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 

(nếu có) và theo quy định đối với công chức, viên chức được quy hoạch. 

- Cử công chức, viên chức tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo 

đúng đối tượng, chức danh theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân huyện phê duyệt. 

- Sử dụng, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng đúng 

với mục tiêu, nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt 

nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

- Hàng năm, kịp thời dự toán kinh phí theo nội dung, đối tượng đào tạo, bồi 

dưỡng đúng thời gian quy định. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông 

qua Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) theo quy định; đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch khi cần thiết. 
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2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức hàng năm. 

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời phê duyệt kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức hàng năm. 

- Phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và 

gửi về Sở Nội vụ để làm cơ sở cho việc thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức hàng năm. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cơ quan, 

đơn vị gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. 

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung Kế hoạch và 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo hàng năm, sơ kết 03 năm, tổng kết 05 

năm việc thực hiện Kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời bố trí kinh 

phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức của huyện đúng kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy 

ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Hướng dẫn, quản lý sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn 

ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các nguồn tài 

trợ của tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định 

về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở 

địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

(Kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

           
- Như trên; 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- TTr. Huyện ủy; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

CHỦ TỊCH 

 

 



KT. CHU T!CH 
O CHU T!CH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH BA R!A  -VUNG TAU Dôc 1p - Tij do - Hnh phüc 

Si: aSO/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày  2O  tháng  9  nám 2021 

QUYET D!NH 
A. - V A A V A F 

Ban hanh Ke hoich dao to, boi duro'ng can b9, cong chu'c, vien chirc 
tinh Ba Rja — Vflng Tan giai don 2021 - 2025 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA  - VUNG TAU 
Can ci Luçt To chz'c chInh quyn dja phurnig ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Lut si'ra dói, bó sung m5t so diêu cüa Lut TO cht'c Chinh phi và Lut To chür 
chInh quyên djaphu'cmg ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cz Lu2t Can bó, cOng chc ngày 13 ngày 11 nám 2008, 

Can cLut Viên chj'c ngày 15 tháng 11 nám 2010; 

Can cii' Luát tha di, bd sung mQ7 sO' diu cia Lug7 Can b, cOng chz'c và 
Luçt Viên chjc ngày 25 tháng 11 nám 2019; 

Can th Nghj djn/i so' 101/2017/ND-CT ngày 01 tháng 9 näm 2017 cza 
CI'zInh phz ye dào tgo, bOi du'6iig can cOng chic, viên chic, 

Can ci Quylt djnh so 163/QD-TTg ngày 25 tháng 01 nám 2016 cza 
Thi tu'ó'ng ChInh phz ye vic phê duyt Dé an dào tgo, bOi du'ô'ng can b, 
cOng chic, viên chi'c giai doan 2016— 2025; 

Theo d nghj cia Giám do'c Sà Ni vy tçii Ta trinh sO 444/TTr-SNV 
ngày 09 tháng 9 näm 2021. 

QUYET fflNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach dào tao,  bi duOTig 
can b, cong chic, viên chic tinh Ba Rja — Vüng Thu giai doan  2021 —2025. 

Din 2. Quyt dnh nay có hiu 1%rc thi bath k tü ngây k. 
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc S& Ni vçi, Thu trix&ng 

các co quan hành chInh, dan vj sir nghip cOng 1p trrc thuc UBND tinh, 
Chu tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô Va Thu trung các co quan, dan vi 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-NhxDiêu3; 
- Bô Nôi vu (dé b/c); 
- TTr. Tinh üy (dê b/c); 
- TTr. HDND tinh (dê b/c); 
- Chñ tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Ban T chirc Tinh Cxy; 
- Trumg ChInh tn tinh; 
- Trung tam Cong báo — Tin hçc; 
- Website UBND tinh; Website Sâ Nôi vu; 
- Lizu: VT, SNV. Trn Van Tuân 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
H BA R!A  — VUNG TAU Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

KE HOACH 
Dào tio, bl)i dtrerng can b, cong chfrc, viên chfrc 

tinh Ba Rja — Vflng Thu giai don 2021 — 2025 
(Ban hành kern theo Quyet djnh so  Z  O/QD- UBND ngày  2-c  tháng nám 2021 

cia UBND tinh Ba Rja — Vüng Thu) 

I. YtU CAU vA DOI TUONG DAO TAO, BOI DUUNG 

1. Yêucâu 

1.1 Rà soát thirc trtng cht hrqng di ngü can b, cong chlrc, viên chüc 
các cap và nhctng ngi.thi hoat dng không chuyên trách a cap xä (gçi chung là 
can bO,  cong chlrc, viên chüc); xác djnh các giài pháp khâ thi, phân dâu 
hoàn thành các chi tiêu, thim vi duçic giao. 

1.2 Dào tao, bôi duOng phâi can cli vào vj tn vic lam; tiêu chuân ngch 
cong chlrc; tiêu chuân chlrc danh nghê nghip viên chlrc; tiêu chuân chüc vi 
lành dao,  quán 1; chlic danh quy hoach;  gän cong tác sIr dung, quân 1 can b, 
cong chIrc, viên chlrc phU hçip vói kê hoach  dào  tao,  bôi duorng và nhu câu 
xay dimg, phát triên nguôn nhân 1rc cIra ca quan, &m vj. 

1.3 Thirc hin phân công, phân cp trong ti chlrc bi duong theo 
tiêu chuân ngch cOng chlrc, tiêu chuân chlrc danh nghê nghip vien chlre, 
tiêu chuân chlrc vii lãnh dao,  quãn 1; khuyên khIch và day manh  tO chlrc 
bôi duO'ng theo hInh thlrc tili xa, kêt hqp dào tao tr?c tuyên. 

1.4 ThIr tru&ng Ca quan, dan vj, dja phucing nâng cao trách nhim trong 
day manh  tO chlrc bôi duOg theo yeu câu vj tn vic lam; kiên thlrc, k nàng 
chuyên ngành cho can b, cong chlrc, viên chIre thuc thâm quyên quân 1. 

1.5 B tn dIr ngun lirc, bào dam dIr kinh phi cho cong tác dào tao, 
bOi during dOi vâi can b, cong chlic, viên chIrc và can b, cOng chIrc cap xa, 
nguai boat  dng không chuyên trách thuc thâm quyên quân 1. 

2. Di tirçrng dào tio, bôi dtrrng 

2.1 Can b, cong chlre trong các ca quan cUa Dãng Cong san Vit Nam, 
Nba nuóc, to chlrc chinh tr - xà hi a cap tinh, cap huyn. 

2.2 Can b, cong ehlrc xâ, phuang, thj trn (sau day gi chung là cap xä) 
và nhIrng nguai boat dng không chuyên trách Ir cap xã. 

2.3 Viên chlrc. 

2.4 Dai  biu Hi dông nhân dan các cp. 

II. MtJC TIEU DEN NAM 2025 

1. Miic tiêu chung 
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1.1 Xây dirng, phát trin di ngü can b, cong chüc, viên chüc chuyên 
có phâm chat dao  due tOt, có ban 1mb chInh trj và näng hrc, dáp rng yêu 

lic vv nhân dan, sir nghip phát triên kinh tê - xä hi cüa tinh; nâng cao 
n chat luqng di ngü can bô, cong chüc, viên chiirc dáp irng yêu câu hi 

Iuc t. 

1.2 Trang bj kin thie, k näng, phuong pháp thirc hin nhim viii trong 
hot dng cOng vii cüa can b, cOng chüc và hoat dng nghê nghip cüa viên 
chirc; chü tr9ng dào tto, bôi drOng kiên thirc chuyên sâu nhãm nâng cao näng 
1%rc hoach  djnh, tham miru, quãn 1 và khâ nàng lam vic cüa can b, cong chirc, 
viên chüc trong mOi trithng quôc tê, phü hçip vói s1r phát triên cüa Cách m.ng 
cOng nghip 4.0, dáp 1rng yêu câu 4n hành cüa ChInh phü din tr. 

2. Miic tiêu clii th dn Ham 2025 

2.1 Di vOl can b, cOng chi'rc 0 cp tinh, cp huyn 

a) 100% can b, cong chirc phâi bi duO'ng dáp üng tiêu chun chüc vçi 
lânh dao,  quàn l truOc khi bô thim, bô thim 'ai• 

b) 100% can b, cOng chüc dáp rng yêu cu tiêu chun quy djnh truOc khi 
bô nhim ngch. 

c) Bão dam hang näm It nht 80% can b, cOng chüc duc cp nht kin 
thüc pháp 1ut, duçc bOi duôiig ye dao düc cOng vii; 70% duc bOi dung cp 
nht kiên thüc, k näng, phucing pháp thirc thi cong vii. 

d) Phn d.0 dn nàm 2025, 25% can b, cOng chOc dp tinh, cp huyn 
(tsp trung vào can b, cOng chOc lãnh dto, quân 1 tü cap phông và tuang duang 
trO len duOi 40 tuôi) dt trInh d ngoi ngü bc 4 trO len theo quy djnh. 

2.2 Di vOi viên chüc 

a) Ph,n d.0 dn nàm 2025: 

- 100% viên chOc duçc bM duong theo tiéu chu.n chüc danh ngh nghip; 

- 100% viên chüc giü chOc vv lânh dao,  quãn 1 duqc bi duOng nàng lirc, 
k5 näng quãn 1 truOc khi bO nhim; 

- 60% viên chOc va 50% viên chüc gi chüc vii länh do, quan 1 4t trInh 
d ngoi ngft bc 4 trO len theo quy djnh. 

b) Hang näm, it tht 60% viên chOc duc bi duOng v do due ngh 
nghip; cp nht nâng cao kiên thOc, k näng nghe nghip chuyên nganh. 

2.3 Di vOi can b, cOng chuc cp xã và nguOi hot dng khOng chuyên 
trách 

a) Hang nàm, it nht 60% can b, cOng chOc cp xâ dirge bôi dung ep 
nht kiên thüc, k5' näng, phuang pháp, do due cong vii. 
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b) Phtn du dn näm 2025: 20% can b, cong chirc xã và 15% can b, 
'ônchuc lãnh dao, quan iy cap xã durn 40 tuôi cong tac tai dia ban hoàc 11th vuc 
! i

4  câu s11 diing ngoi ng dat  trInh d ngoi ngü bc 3 trâ len theo quy djnh. 

c) Dnnàm 2025, 100% can b, cOng chirc ngui dan tc Kinh cong tác 
ng có dông bào dan tc thiêu sO sinh song si1 diing duqc It nhât mt thu 

ig dan tc tai  dja bàn cong tác. 

d) Ngui hoat dng không chuyên trách a cp xã duc bi duông cp that 
và nâng cao k5 näng, phrnmg pháp hoat dng It nhât 01 lan trong thai gian 02 
näm. 

2.4 Di vOi dii biu Hi dông nhân dan các cap 

a) 100% dai  biu Hi dng nhân dan các cp thim k' 2021 — 2026 duçic 
bi duoTlg kin thirc pháp 1ut; kiên thüc, k5 náng và phizcing pháp hoat  dng. 

b) Dai  biu duçc bM duOng cp that kin thüc, k nàng và phrnmg pháp 
hoat dng it nhât 01 lan trong nhim ks'. 

III. NQI DUNG DAO T41L0, BOI DIXUNG 

1. Ye dào tio sau dii hoc 

1.1 Tp trung các ngành, 11th vixc: ngành Y t (11th virc khám, chüa beth, 
dugc lam sang, y tê dir phong); ngành Giáo dc (chuyên ngành su pham); 
Logistics (quàn 1 chuôi cung irng, djnh hithng 1rng diing logistics); ngành Du ljch 
(quân 1 du ljch ben vrng, quãn l chat luqng du ljch, phát triên diem den du 
ljch); nông nghip cOng ngh cao; do thj thông minh; các chuyên ngành cong tác 
xây dirng fJãng trong H9c vin ChInh trj quOc gia tO chirc và mt so ngàth hçc 
khác theo thu câu thuc tê cüa tinh. 

1.2 Khuyn khIch tir dào tao  sau  dai  hçc phü hqp vói chuyên mOn, gn vói 
vi trI vic lam và quy hoach  si ding lâu dài dáp üng yêu câu xây drng nguôn 
nhân lirc chat lugng cao, s1r nghip cong nghip hóa, hin dai  boa và hi thp 
quôc tê cüa tith. 

2. V bii durö'ng 

2.1 Bôi duO'ng trInh d 1 1un chIth trj theo tiêu chun chac danh lath dao, 
quail 1; tiêu chuân chuic dath cOng chac; tiêu chuân chac danh nghê nghip viên 
chac và quy djth cüa cap có thâm quyên; 

2.2 Bi duông kin thac quán 1 thà nuâc theo tiêu chun chüc danh lath 
dao, quail 1; tiêu chuân chüc dath cong chüc; tiêu chuân chuc dath nghê nghip 
viên chac; 

2.3 Bèi duôrng c.p nht kin thüc, k5 näng, phucing pháp quãn 1 chuyên 
ngành; kin thüc, phucmg pháp thijc hin thim vu, cOng vu dugc giao; 

2.4 Bi dung ctp th.t ki&i thac pháp 1ut; vAn hóa cong sâ, nâng cao 
thüc dao  düc cOng vu, dao due nghê nghip 
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2.5 Bôi duOng kin thirc quc phông — an ninh theo các chuang trInh quy 
i vOi can b, cong chirc, viên chüc; 

6 Bi duông cp nht và nâng cao kin thüc, näng lirc hi thp quôc té; 

-(7 Bôi duôrng ye cong nghê thông tin nhäm dap img yêu câu thuc tiên ye 
i,ung cOng nghê thông tin trong diêu hanh, lânh dao, quan ly, bôi duthig ngoai 

theo tiêu chuân quy djnh; tiêng dan tc dôi vói can b, cong chirc, viên chirc 
cong tác tai  vüng có dông bào và dan tc thiêu so sinh song. 

IV. DIEU KIN, TIEU CHUAN CU CAN BQ, CONG CHtC, VIEN 
CHC DAO TAO,  BOI DIJ?iNG 

1. V Cao cap 1 1un chInh tn 

1.1 Dôituqng 

a) Truàng, phó các Sâ và tuang duang; Trwing phông và tucing duo'ng 
cüa si và Van phông Doàn Dai  biêu Quôc hi và Hi dông nhân dan tinh; Can b, 
cong chic, viên chüc duqc quy hoach  các chüc danh nay. 

b) Trithng, phó dan vj sir nghip cong 1p trirc thuc Uy ban nhân dan 
tinh; Truâng dan vj si,r nghip cong lip, Ca quan hành chInh trrc thuc s và 
tuong dung; Tnthng phông và tuang ducing thuc dan vj sir nghip cong 1p trirc 
thuc UBND tinh; can b, cOng chrc, viên chüc duqc quy hoach vào các chüc 
danh nay; 

c) Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan c.p huyn 
Va tisang duang; cap üy viên cap huyn; Truâng phông, ban, ngành, doàn the 
cap huyn và tuang duang; can b, cOng chirc, viên chüc duqc quy hoach các 
chirc danh nay. 

1.2 Diu kin, tiêu chun 

a) Là Dàng viên Dàng Cong san Vit Nam; 

b) Co bang t& nghip dai  h9c tr& len; 

c) D tui: cOn dü thi gian It nht 05 nàm cOng tác 

- H tp trung: không quy djnh d tui; 

- H khOng tp trung: can b, cOng chüc, viên chirc giü chüc vi lãnh dao, 
quãn 1, nam tir 40 tuôi tr& len, nü tü 35 tuôi trâ len. 

2. Ye Trung cp I 1un chinh trl  - hành chInh 

2.1 Dôituqng 

a) Phó tru&ng phOng và tucmg duang cap s&, cp huyn; can b, cOng 
chüc, viên chüc duçirc quy hoach các chirc danh nay. 

b) Phó trir&ng co quan hành chInh, dan yi s1r nghip cong 1p trijc thuOc  sà 
yà tuang duang; can b, cOng chirc, viên chirc duqc quy hoach các chirc danh 
này 
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c) Phó Trithng phông Va tuang duang thuc dan vj s1r nghip cong 1p 
uôc UBND tinh. 

) Trumg phông, phó trithng phông và tuang duang cüa các ca quan hành 
dan vj sir nghip cOng ltp true thuc s&; cOng chirc, viên chirc duçic quy 
các chirc danh nay. 

e) Trixâng, phó dan vj sr nghip cong 1p trçrc thuc UBND cp huyn và 
thong &rong; cOng chüc, viên chüc duçc quy hotch các chüc danh nay. 

f) Cong chre, viên chüc cOng tác ti các Ban cüa Dàng, M.t trn, Doàn 
the chInh trj - xâ hi cap tinh, Tru?ing ChInh trj tinh; các ngành Báo, Dài Phát 
thanh truyên hInh và mt so ngành linh virc khác do tinh chat cOng vic và yêu 
câu thim vii can thiêt phâi nâng cao trInh d 1 lun chinh trj. 

g) Bi thu, Phó BI thu; Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan cp xà; 
Chü tjch, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan cap xâ; Uy viên Ban Chap hành Dâng b 
cap xã; Trithng Cong an cap xà; Chi huy tru&ng quân sir cap xà; Trung các co 
quan mt trn, doàn the cap xä; can b, cOng chüc, viên chirc duçc quy hoach  eác 
chirc danh nay. 

2.2 Diêukiên: 

a) Co bang t& nghip trung cp trâ len; 

b) D tui: con dü thi gian It nht 05 näm cOng tác. 

c) Tfu tiên can b, cOng chc, viên chc là Dâng viên Dãng Cong  san 
Vit Nam hoc quân chüng ru tü dang duc xem xét kêt np Dãng. 

3. V dào tao sau di hoc 

3.1 Dituqng 

Tru&ng phOng các ca quan cp tinh và tuong duo'ng trâ len; BI thu, Phó BI 
thix, Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dông nhân dan, UBNID cap huyn và tuang 
diiang trâ len; các trurng hqp dugc quy hoach  các chirc danh nay. 

3.2 Diu kiên 

a) Di vci can b, cOng chüc: 

- Co thai gian cong tác tir dü 03 näm trâ len (khOng k thi gian tp sir) 
và 02 nàm lien tçic lien kê truic thi diem ctr di dào tao  duc dánh giá hoàn thành 
tOt nhiêm vu tth len. 

- KhOng qua 40 tuM tinh ttr thai dim cir di dào tao  sau  dai  h9c ln du; 

- Co cam kt thirc hin nhim v, cong vii tai  co quan, don vj sau khi 
hoàn thành chuong trInh dào tao  trong thai gian It nhât gap 02 lan thai gian 
dào tao. 

- Chuyên ngành dào tao  tp trung nhüng ngành, lTnh virc then ch&, 
can thit theo yeu câu phát triên cüa tinh, phü hqp vói vj trI vic lam hoc chrc 
danh quy hoach  dugc cap có thârn quyen phe duyt 
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Di vi viên chüc: 

Dä k& thüc thai gian t.p sir (nu co). 

Co cam kt thirc hin thim v1i, boat dng ngh nghip tai  ca quan, 
au khi hoàn thành chi.rang trInh dào tao  trong thai gian It nhât gap 02 lan 

ian dào tao. 

- Chuyên ngành dào tao  phü hcip vi vj tn vic lam và tp trung nhüng 
ngành, 11th virc then chôt, can thiêt theo yêu câu phát triên cüa tinh. 

3.3 Di vi din dào tao  theo Chuang trInh h9c bng cüa Trung uang thI 
dôi tuqng, diêu kin dào tao  thtrc hin theo Thông báo. 

4. V Bi dtrô'ng kin thü'c quail 1 nhà nir(rc 

4.1 Ngch chuyên viên cao cp 

a) Di tuçmg 

Can b, cong chüc, viên chirc git chüc danh lânh dao  tü cp sà, ban, 
ngành va tuo'ng duoTlg trâ len; can b lath dao  chü chôt cap huyn: BI thu, Phó BI 
thu, Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dOng than dan, Uy ban than dan cap huyn; 
can b, cong chüc, vien chüc duqc cap có thâm quyên phê duyt quy hoach  vào 
các chüc dath nay. 

b) Diu kiên 

- Co thii gian giü ngach chuyên viên chInh hoc tuang duang 5 näm 
(trong do thOi gian gii ngach chuyên viên chInh tôi thiêu là 02 näm); 

- Co chirng chi hoàn thàth chumg trIth bi duong ngach chuyên viên 
chIth hoc tuang duang; 

- Co dü các diu kin khác theo quy djnh cüa Co s dào tao,  bôi duO'ng. 

4.2 Ngach chuyên viên chIth 

a) Ditung: 

- Cong chüc, viên chrc lath dao,  quàn l cp phông cüa các s, ban, 
ngàth và tuong duong cap tinh; 

- Cong chtrc, viên chüc Iänh dao,  quân 1 cp phOng và tuong duong cp 
huyn; 

- COng chüc, viên chüc dugc quy hoach chüc danh nêu trên. 

b) Diu kin: 

- Co th?i gian giU ngach chuyên viên hotc tuong duong 03 näm (trong 
do thai gian gi ngach chuyên viên tôi thiêu là 01 nam); 

- Co chrng chi hoàn thãnh chuong trinh bi duOng ngch chuyên viôn 
hotc tuong ducing. 

- Co dü các diu kin khác theo quy djnh cüa co sâ âàø tao,  bôi duO'n. 
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4.3 Ngch chuyên viên 

a) Cong chüc gift ngtch chuyên viên chiia có chüng chi quail 1 nhà nuâc 
chuyên vién; viên ch(rc gift chüc danh ngh nghip htng III lam vic i b 

hành chInh, tng hgp, quãn tn van phông, k hoch, tài chInh cüa do'n vj sir 
ip cong l.p chtia có chirng chi bi duOng ngch chuyên viên; 

b) Cong chirc gift ngtch can sir dà có bang t& nghip dii hpc; 

c) Viên chüc gift chüc danh ngh nghip hang IV lam vic i b phn 
hành chInh, tng hçip, quàn trj van phông, k hoach,  tài chInh cüa dan vj sir 
nghip cOng 1p dã có b&ng tht nghip dai  h9c; 

d) Can bô, cOng chüc cp xâ có trInh d dai  h9c tth len và theo d an vj 
trI vic lam dã disqc Ca quan có thm quyn phé duyt. 

5. Bii dtrng theo tiêu chun, nghip vii, k5' nàng 

5.1 Bôi duOiig theo tiêu chun chirc danh lãnh do, quail l 

a) Bi duO'ng lành dao,  quân l cp sâ và tuong throng: DM tung lãnh 
dao cp cp sâ và tuang throng; lành dao  dcm vj s1r nghip cong 1p trirc thuc 
UBND tinh tinh; các tr1xông hqp thrqc quy hotch vào các chirc danh nay. 

b) Bôi duOng länh do, quail 1 cp huyn và tuang throng: Di tucmg là 
Chü tjch, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn và tuang throng; các trueing 
hçp ducyc quy ho.ch các chüc danh nay. 

c) Bi duOTig lãnh do, quán 1 cp phông và tuang duang: Di tuqng là 
lãnh dao  cp phông và tuang drnmg thuc Co quan hành chInh, don vj sir nghip 
cong l.p cp tinh, UBND cp huyn và các các trueing hçip duçic quy hoch vào 
các chIrc danh nay. 

d) BM duOiig lânh dto, quân 1 don vj sir nghip cong lQtp: Di tuçmg là 
lành dto don vi sr nghip cong 1p trçrc thuc co quan hành chInh, don vj s1r 
nghip cOng 1p cAp tinh, UBND cAp huyn; các trung hçp thrqc quy hpch các 
chüc danh nay. 

e) BM du0ng kin thüc, k näng lãnh dto, quàn l cAp xã: Di ti.rçlng là 

Chü tjch, Phó ChU tjch Uy ban nhân dan cAp xà. 

5.2 Bôi duông nghip vii chuyên ngành, 11th vrc, kiên thüc, vj trI 

vic lam 

Di tuçmg là: 

a) Can b, cOng chüc, viên chüc tnong co quan hành chInh, don vj sir 
nghip cOng lap, TiJy ban nhân dan cAp huyn; 
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b) Can b, cong chirc cp xã và nhüng ngu'i boat dng không chuyên 
rch cp xã, thôn (p, khu ph); 

c) Truàng, Phó Tnning thôn (hp, khu pho) theo yêu cu cüa ngành, lTnh 
dang cong tác và quy djnh cüa c quan có thm quyn. 

6. Biui duthng kin thfrc quôc phông — an ninh 

a) BM duO'ng kin thüc quc phông và an ninh theo tiêu chun chüc vi 
lãnh dao,  quân 1. 

b) Bi duông kin thirc quc phông và an ninh theo tiêu chun ngch, 
tiêu chun chirc danh can b, cong chirc, viên chüc. 

7. Bôi du&ng k5?  nãng sfr diing và wng diing cong ngh thông tin 

BM disong v cong ngh thông tin cho di ngü can b, cong chcrc, 
viên chüc trirc tip lam cOng vic yêu cu trInh dO tin hçc chuyên sâu, nhürig 
nguñ lam nhim v11 diu hành, länh dao,  quãn 1 và vn banE ChInh phü din tCr. 

8. Bôi dithng ngoti ngu' 

Di tuçmg là can bO,  cOng chüc, viên chüc trong Ca quan hành chInh, 
dan vj sir nghip cOng 1p duçic b tn trçrc tip lam vic trong 1mb virc hçp tác 
quc t, hi nhp kinh t quc t, this?ing xuyên giao tip vói các t chüc, ngud 
nithc ngoài cn bM dix0ng nâng cao trInh dO ngoai ngü và theo D an "Chuang 
trInh quc gia v hQc tp ngoi ngü cho can bO,  cOng chirc, viên chüc giai doan 

20 19-2030" cüa ThU trn9ng ChInh phU. 

V. GIAI PHAP THU'C HIIN 

1. Nâng cao nhn thu'c v vai trô, nhim vti cüa hoit dng dào to, 
biui dtrerng; trách nhim cüa các co' quan, don vj quãn 1 và sfr diing can b, 
cOng chfrc, viên chffc trong vic bão dam chat ltrQng, hiu qua dào to, bi 

du*ng 

1.1 Không ngusng nâng cao näng 1irc thirc hin nhim vi, cOng vi cUa 

dOi ngU can bO,  cong chUc, viên chUc là giâi pháp quan trçng hang du gop phn 

xây drng dOi  ngU can bO,  cong chUc, viên chUc chuyên nghip dáp Ung yêu cu 

cOng nghip boa, hin dai  hóa. 

1.2 Quán trit và h9c tp tu tu&ng H ChI Minh: "hçc dê lam vic", "lam 
vic gI thI h9c d lam vic y cho 

1.3 D cao tinh than h9c và tr hQc; tang cuO'ng nhn thUc v trach nhim 
h9c tp su& di, không ngüng nâng cao nàng lirc lam vic, näng lirc thrc thi 

nhim vit, cOng vv cUa dOi  ngU can bO,  cOng chUc, viên chUc. TUng ca quan, dan 
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dja phucing tao diu kin và h trg can b, cong chrc, viên chirc dugc cp 
kin thüc, k nàng, phixcxng pháp va kinh nghim lam vic d nâng cao chat 

và hiu qua cong tác. 

1.4 T.t cã các Co sO dâo tto, bi duông có dU näng 1?c  déu duqc khuyn 

ich, tao  diu kin tham gia th chrc bi duOng; can b, cong chüc, viên chIrc 
di.rçic 1%ra ch9n nhtrng chuong trInh bi duông cp nhtt nâng cao kiên thüc, 
k5 nàng phü h9p vói cong vic, vj trI vic lam dang dam nhn. 

2. Thiyc hin Quy ch dào to, bôi du&ng can b, cong chü'c, 
viên chirc 

2.1 Quán trit nghiêm tue thirc hin Quy ch hott dng cüa Hi dông diêu 

hành cong tác dào tao,  bi dirOng, phát trin toàn din ngun nhân 1irc tinh Ba Rja 

— Vüng Tàu giai doan 2021 — 2025; Quy djnh v quân 1 cong tác dào, tao,  bôi 

disOng can b, cong chic, viên chi'rc eüa tinh Ba Rja — Vtng Tàu. 

2.2 Thuc hiên Co chê d cao trách nhim cüa ngui dirng du don vi sü 

dçing can b, cong chirc, viên chirc trong viêc xác dinh nhu cAu và c11 can b, cOng 

chIrc, viên chüc tharn di các khóa dão tao,  bi duOng, bâo dam hiu qua gn vci 

yêu cu cOng viêc; Co ch khuyn khich can b, cong chüc, viên chüc hçc Va tçr 

hoc d dáp irng yêu cu trInh d theo quy djnh, khOng ngüng nâng cao trInh d và 
näng 1irc lam vic. 

3. Nâng cao nãng hi'c, chat hr9'ng dào to, bi durng cüa Trirong 
ChInh trj tinh 

3.1 Nghiên ci'ru sp xp theo huóng tinh g9n phü hqp vth chüc näng, 

nhim viii và quy mô, hInh thirc dào tao,  bi duOng. 

3.2 Xây dçrng di ngü giãng viên: 

a) Di ngU giâng viên phâi có trInh d chuyên mOn phü h'p, Co it nht 

05 nàm kinh nghim hoat dng thirc tin quân 1 và có näng lirc su pham. 

b) Phâi xây drng di ngü giâng viên thinh giâng dung vOi quy ch 
giâng viên thinh giâng do H9c vin ChInh trj Quc gia ban hành; dam báo giâng 
viên thinh giáng darn nhim thi thiu 50% thi lucing cüa các chuong trInh dào 

tao, bM duong. 

c) Co k hoach thumg xuyên cp nht, nâng cao näng liic, trInh d và 

phuong pháp su pham cho giâng viên cüa truOng. 

3.3 Du tu xây dirng co sâ vt chit, trang thit bj, bào dam các diu kin 

day và hçc có cht 1ung. 

4. Biên son mii, nâng cao chat ltrqng chtrng trInh bi dtrng 
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Các co' sâ dào tto, bi duOiig can b, cong chirc, viên chüc và các co 
an vj duqc ti chirc bi duông thrc hin: 

1 Rà soát, trin khai thirc hin quy djnh v chiicmg trInh bi di.râng 
chun chüc danh can b, cong chüc, viên chüc v 1 1un chInh trj, 

iithirc quc phông - an ninh bão dam tInh h thng, tInh thu bc và sir phü 
hcip viii vj trI cong tác. 

4.2 Rà soát, danE giá chit lucmg các chu(mg trInh bi dumg kiên thüc 
quãn 1 nba nuâc hin dang su ding; tin hành cp nht, biên sotn 'aj  (nu cn 
thit) bão dam tInh khoa h9c, tInh l'rng dung cüa các chuang trInh; han  ch ti 
thiu sr trüng lap. 

4.3 T chirc biên soan  các chuang trInh bi duO'ng ye dao dirc cOng vi1, 
dao düc ngh nghip. 

4.4 Tang cuông, khuyn khIch biên soan nhffiig chu(mg trInh bôi dumg 
ngn ngây cp nht, nâng cao kin thüc, k5 näng theo thu cu; k näng theo 
hung "cm tay chi vic". 

5. Nâng cao náng hrc quãn 1 cong tác dào tio, bi dtr&ng 

5.1 Quán trit nhtn thrc và trách thim cüa ngithi dirng d.0 các dan vj 
sir diing can b, cong chirc, viên chirc di vâi hot dng dào tao,  bi duông. 

5.2 Xây drng k hoach  và t chüc bi dixOng nâng cao nghip vi, 
k näng và phuang pháp quân 1 cho cong chirc, viên chirc tham muu quãn 1 
cong tác dào tao,  bi duo'ng cüa các s, ban, ngành, dja phuong. 

6. Th,rc hin vic dánh giá chat hrçrng dào to, bi ththng can b, 
cong chfrc, viên chtrc theo quy dlnh.  UBND tinh vã Trirong ChInh trl  thirc 
hin quãn I chat luçng dào to, bôi throng. 

7. Hçrp tác q116c t 

7.1 Co ch buy dng các t chüc, cá than có nãng 1irc, uy tin nuc 
ngoài tharn gia giãng day cho các khóa dào tao,  bi dung can b, cOng chüc, 
viên chuc, dc bit d6i vai các khóa cp thtt kin thüc, k5 näng và kinh nghim 
nâng cao näng 1irc hi thtp. 

7.2 Chçn cu can b, cOng chüc lãnh dao,  quán 1 a cap tinh, cap huyn 

và giáng vién các co sâ dào tao,  bi dung tham gia các khóa h9c nuc ngoài 
phñ hqp vói chüc danh vâ yêu cu thim vi duçic giao theo k hoach cüa Trung 
hang và cüa tinh± 
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7.3 Dy mnh và da dng hóa các hInh thüc hçip tác trong linh virc dào 
i duông can b, cong chüc, viên chtrc nhu: du h9c, kt hqp dào tao,  bi 
trong nuâc vâi h9c tip, nghiên ciru a nuac ngoài. 

8. HInh thü'c bi dtröng 

Ap diing các hInh thüc bè,i duo'ng theo quy djnh. Thüc day, khuyn khIch 
to chirc bM thrOng theo hInh thirc tir xa, phü hçp vai miic tiêu, chrnmg trInh, ni 
dung bi duOng. 

VI. KINH PHI DAO TJO, BOI DU'UNG 

1. Kinh phi dào tao,  bi dixO'ng can b, cOng chirc do ngân sách nhà nuc 
cp, kinh phi cüa Co quan quãn 1, sir diing can b, cong chüc, cüa can b, cong 
chIrc, tài trq cüa t chirc, cá nhan trong vâ ngoài nuóc theo quy dnh cüa pháp 
luât. 

2. Kinh phi dào tao,  bi duOng viên chirc do viên chirc, ngun tài chInh 
cüa don vj sir nghip cong l.p và các ngun khác báo dam. 

3. Vic quail 1, sü diing kinh phi dào tao,  bi duOng can b, cOng chic, 
viên chirc duçic thirc hin theo quy djnh hin hành v cOng tác dào tao,  bi duOng 
can b, cOng chirc, viên chüc và các van ban có lien quail. 

VII. TO CHC THIYC HIN 

1. Trách nhim cüa Thu triro'ng các co quan hành chInh, do'n vj sir 
nghip trtrc thuc UBND tinh, Chü t1ch UBND huyn, th1 xã, thành phô 

1.1 Trên cc sô mitc tiêu, ni dung K hoach nay, nghiêm tüc cp nht, 
rà soát dy dü van ban, chirng chi nghip vii lien quan trInh d di ngü can b, 
cOng chüc, viên chüc. 

1.2 Xây dirng K hoach chu,n boa trInh d (1 1u.n chinh tr, kin thirc 
quãn 1 nhà nuac, chrng chi bi duOng theo quy djnh cüa B, ngành, Trung 
uong) các truang hçrp chua dat  chun di vâi can b, cOng chüc, viên chüc 
thuc thm quyn quãn 1 (nu co) và theo quy djnh di vói can b, cOng chiirc, 
viên chüc ducic quy hoach. 

1.3 Kjp th?i xây dirng, phê duyt hoc trInh cp có thm quyn phê 
duyt quy hoach chüc v1i lanE dao, quãn 1 vâ gui v S& Ni viii dê lam cci sâ 

cho vic thm djnh k hoach dào tao,  bi thrOng can b, cOng chüc, viên chüc 
hang nàm. 

Riêng: Giám dc các S& Giáo diic và Dào tao,  Y t& Van hóa và Th thao 
có trách nhim thâm djnh và phé duyt k hoach dâo tao,  bM duOng di vai viên 
chüc cüa các don vj sir righip cOng 1p trirc thuc; Chü tjch UBND dip huyn 
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trách thim thm djnh và phê duyt k hoach dào tao,  bi dung di vii viên 
cUa các dcm vi sir nghip cong l.p trirc thuc UBND c.p huyn và can b, 
chüc cp xâ theo thm quyn dã duçc phân cp (tr1r các trumg hçvp dào tao 
ai h9c b&ng ngun ngân sách nhà nrn9c). 

1.4 Cir can bô, cOng chirc, viên chirc cüa ca quan, dan vj tham dir dy dü 
các khóa dào tao,  bi dl.rOTig theo dung di tuçing, chirc danh theo k hoach  dã 
duqc Uy ban nhân dan tinh vâ cp có thm quyn phê duyt. 

1.5 Sü ding, sp xp, b trI can b, cong chüc, viên chüc sau dào tao, 
bi dixOng dung vth miic tiêu, ni dung cüa các d an, chixang trInh, k hoach  dâ 
duçc phê duyt nhm dam báo hiu qua trong vic dào tao,  bi duôiig can b, 
cong chüc, viên chüc. 

1.6 Hang näm, kjp thi d%r toán kinh phi theo ni dung, d& tuqng dào 
tao, bi dii0ng dung thô'i gian quy djnh. 

1.7 Nghiêm tüc thirc hin ch d báo cáo, dánh giá k& qua dào tao,  bM 
diiorng can bô, cong chüc, viên chüc cüa cci quan, dan vj gri v Uy ban nhân 
dan tinh (thông qua Sâ Ni vi) theo quy djnh; d xut diu chinh, b sung các 
ni dung cüa K hoach (thông qua Si Ni v) khi cn thit. 

2. Trách nhim cüa S& N6i vii 

2.1 Phi hçip, hurng dn các co quan, dan vj xây dmg kê hoach dào tao, 
bi dixOng can b, cOng chüc, viên chüc hang näm. 

2.2 Thm djnh k hoach dào tao,  bi duOng cüa các ca quan, dan vj theo 
phân cp thm quyn, trInh 1Jy ban nhân dan tinh phê duyt. 

2.3 Phi hçp Ban T chüc Tinh üy tham muu cap có thâm quyên ye 
cOng tác dào tao,  bi duo'ng can b, cOng chüc, viên chüc thuc tinh. 

2.4 Tng hqp dir toán kinh phi dào tao,  bi duo'ng hang näm cüa các sâ, 
ban, ngành gui Sâ Tài chinh rà soát, can dM, trInh UBND tinh phê duyt. 

2.5 Phi hçip cüng Trir&ng ChInh trj tinh trong t chirc hoat dng dánh 

giá chit luqng dào tao,  bi duOng can b, cOng chuc, viên chüc; t chic dánh 

giá các ni dung di vOi khóa dào tao,  bM duông do S Ni vi trirc tiêp to chuc. 

2.6 Kim tra, don dc các ca quan, dan vj thirc hin ni dung K hoach 
và tham muu Uy ban nhân dan tinh báo cáo hang nAm, so kt 03 näm, tng kt 
05 nàm viec  thirc hin K hoach. 

3. Trách nhim S& Tài chInh. 
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• 3.1 Chü trI, ph& hçp vâi các cc quan, don vj có lien quan xây dirng kjp 

I h'  thê hoach bô tn kinh phi tu nguôn ngân sach Nha nuoc cho cong tac dao tao, 
oicxOT1g can bô, cong chuc, viên chuc cua tinh dung kê hoach dã ducic Uy ban 

4 -. . - ihâr dan trnh va Cap co thâm quyên phê duyêt 
ç L  

.," 3.2 Hithng dn, quán 1 sir diing ngun kinh phi dào tao,  bi duOng tr 
nguOn ngân sách Nhà nithc, ngun tâi chinh cüa don vj sir nghip cong l.p, 
các nguôn tâi trçf cüa t chüc, cá nhan trong và rnthc ngoài theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

3.3 Phi hçp vi S& Ni vi báo cáo UBND tinh sira di, b sung các 
quy djnh v kinh phi dào tio, bM dixôiig, dam báo hiu qua, phü hçp vi tInh 
hInh thirc t a da phuong. 

4. Trách nhim cüa Tru'o'ng ChInh trl  tinh 

4.1 Chü dng nghiên cIru, di mói chuo'ng trInh, ni dung, phuong pháp 
giãng dy nhm nâng cao cht luqng dào tao,  bi throng. 

4.2 Xây dimg di ngü giãng viên phâi có trInh d chuyên mon phü hap, 
Co It nht 05 näm kinh nghim hoat dng thirc tin quán 1 và có nàng 1irc su 
pham; có k hoach thu&ng xuyên cp nht, nâng cao nàng hrc, trInh d và 
phuong pháp su pham cho giáng viên cüa trumg. 

4.3 T chirc biên soan  tài 1iu bi duOng theo tiêu chun t&ng ngch can 
sir và tuong ducmg, ngch chuyên viên vâ tuclng duong; tái 1iu bi duO'ng theo 
tiêu chun quy djnh chirc danh lânh dao,  quán 1 tü cp phOng; chuong trInh, tài 
Iiu bôi duO'ng theo tiêu chun chüc danh can b, cong chüc dtp xã và các di 
tuçing khác do cp có thm quyn giao; ph& hçip vai CáC co quan lien quan 
bien soan tài iiu bôi duong kin thüc, k nàng chuyên ngành. 

4.4 Xây dimg k hoach ma lap dào tao,  bi duong can b, COng chirc, 
viên chirc hang närn trInh co quan có thm quyn phê duyt và t chüc thrc hin 
có chit luqng, hiu qua và dung k hoach dâ duc phê duyt. 

4.5 PMi hqp cüng sa Ni vii t chüc boat  dng dánh giá cht lugng dào 
tao, bi disng can b, cOng chirc, viên chirc. T chic dánh giá các ni dung di 
vai khóa dào tao,  hi duong do Truang Chinh trj tinh tryc tip th chüc, trong do 
tap trung vào ni dung dánh giá dOi  ngü giâng viên tham gia khóa dào tao,  bi 

duOng và chit luçing hçc tp cüa can b, cOng chtrc, vien chüc. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin nêu có vuóng mac vuqt qua thâm 
quyn giâi quyt hoic cn diu chinh, b sung cho phü hqp vôi yêu câu thrc t& 
các cci quan, don vi kjp thai báo cáo Uy ban nhân dan tinh bang van ban (gi'i Sà 

N5i viii tdng hQp, d xuá't) d xem xét, giái quyt theo quy djnh./ 
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