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Thực hiện Công văn số 929/SNV-TCBC ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý 

1. Sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có 

bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tận tụy phục vụ 

nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới. Để đạt được mục 

tiêu như vậy vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là 

một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng được đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự có năng lực, trình độ chuyên môn để thực 

hiện và giải quyết các nhiệm vụ công tác được giao và những tình huống phát sinh 

theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao, hiệu quả và chất lượng hoạt động công 

vụ trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện. 

2. Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 

ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công 

chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 

lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung 

học cơ sở; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-

2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 
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bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. 

II. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

1. Đối với cán bộ, công chức cấp huyện 

Tổng số cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện là 62 người, trong đó:  

- Trình độ Lý luận chính trị  

Cử nhân, cao cấp: 25 người; Trung cấp: 28 người; Sơ cấp: 9 người. 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  

Thạc sĩ: 6 người; Đại học: 56 người;  

- Kiến thức ngạch Quản lý nhà nước(QLNN) 

Chuyên viên chính: 14 người; Chuyên viên: 46 người. 

2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã 

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 318 người, trong đó:  

- Trình độ Lý luận chính trị 

Cử nhân, cao cấp: 2 người; Trung cấp: 307 người; Sơ cấp: 9 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Thạc sĩ: 4 người; Đại học: 246 người; Cao đẳng: 6 người; Trung cấp: 62 người. 

- Kiến thức ngạch Quản lý nhà nước(QLNN) 

Chuyên viên chính: 0 người; Chuyên viên: 193 người. 

3. Đối với viên chức 

Tổng số viên chức của Ủy ban nhân dân huyện là 1.512 người, trong đó:  

- Trình độ Lý luận chính trị 

Cử nhân, cao cấp: 3 người; Trung cấp: 190 người; Sơ cấp: 1.319 người 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Thạc sĩ: 7 người; Đại học: 770 người; Cao đẳng: 605 người; Trung cấp 130 

người.  

- Kiến thức ngạch Quản lý nhà nước(QLNN): Chuyên viên chính: 01 người; 

Chuyên viên: 24 người. 

III. Nội dung dự kiến đào tạo, bồi dưỡng năm 2022: 

1. Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

Số lượng giáo viên các trường học trong huyện dự kiến cử đi đào tạo chuyên 

môn Đại học: 20 người. 

2. Đào tạo lý luận chính trị: 21 người (Trung cấp: 20, Cao cấp: 01). 

3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: 

- Chương trình chuyên viên chính: 01 người. 
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- Dự kiến mở: theo Kế hoạch mở lớp của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam để đăng ký 

tham gia. 

4. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng làm việc khác: 

4.1. Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương: 

Đối tượng: Trưởng phó phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện: 03 người (theo Kế hoạch mở lớp của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam để đăng ký tham 

gia). 

4.2. Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn (Chủ tịch 

UBND cấp xã): 17 người (theo Kế hoạch mở lớp của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam để 

đăng ký tham gia). 

4.3. Lớp tập huấn nghiệp vụ đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố: 

Đối tượng tham gia: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2021- 2023; 

- Số lượng: 111 người. 

- Số lớp dự kiến tổ chức: 01 lớp. 

- Thời gian bồi dưỡng: 02 ngày. 

- Dự kiến thời gian khai mạc và địa điểm tổ chức lớp: Quý III năm 2022; địa 

điểm tại Nhà văn hóa huyện. 

- Dự kiến giảng viên: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư 

pháp, Sở Nội vụ tỉnh. 

- Dự kiến kinh phí: 35.000.000 đồng 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nội vụ huyện. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: UBND các xã, thị trấn. 

4.4. Lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành và 

phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: 

- Đối tượng tham gia: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND cấp xã, bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã, cấp huyện.  

- Số lượng: 60 người. 

- Số lớp dự kiến tổ chức: 01 lớp. 

- Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày. 

- Dự kiến thời gian khai mạc và địa điểm tổ chức lớp: Quý II năm 2022; địa 

điểm tại Nhà văn hóa huyện. 

- Dự kiến giảng viên: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Thông 

tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ. 

- Dự kiến kinh phí: 15.000.000 đồng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn. 
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4.5. Lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính: 

- Đối tượng tham gia: Lãnh đạo UBND xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Chỉ 

huy trưởng quân sự các xã, thị trấn. 

- Số lượng: 51 người. 

- Số lớp dự kiến tổ chức: 01 lớp. 

- Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày. 

- Dự kiến thời gian khai mạc và địa điểm tổ chức lớp: Quý III năm 2022; địa 

điểm tại Nhà văn hóa huyện. 

- Dự kiến giảng viên: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp 

tỉnh. 

- Dự kiến kinh phí: 15.000.000 đồng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: UBND các xã, thị trấn 

4.6. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Lao động - TBXH: 

- Đối tượng tham gia: Lãnh đạo UBND xã, công chức LĐ-TBXH xã 

- Số lượng: 68 người. 

- Số lớp dự kiến tổ chức: 01 lớp. 

- Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày. 

- Dự kiến thời gian khai mạc và địa điểm tổ chức lớp: Quý II năm 2022; địa 

điểm tại Nhà văn hóa huyện. 

- Dự kiến giảng viên: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Lao 

động - TBXH tỉnh. 

- Dự kiến kinh phí: 15.000.000 đồng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động - TBXH huyện. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: UBND các xã, thị trấn 

Trên đây là kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2022; UBND huyện Bình Lục trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV. 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Đăng Định 
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