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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 877 /UBND-TCKH Đình Lập, ngày 01 tháng 10 năm 2018 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo 

Nghị quyết của HĐND quy định 

mức chi thực hiện công tác đào 

tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

   

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

           Thực hiện công văn số 1805/STC-HCSN ngày 14/9/2018 của Sở Tài 

Chính tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND 

quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn 

tỉnh; 

Sau khi nghiên cứu, xem xét dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức 

chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tham gia ý kiến như sau: 

1. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhất trí với mức chi dự kiến quy định tại Dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

- Đối với Mức chi đào tạo CBCC ở trong nước: Đơn vị chọn Phương án 2 

Phương án 2:  

+ Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; thanh toán 

tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi tập trung học tại 

cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác 

nhận không bố trí được chỗ nghỉ): 

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn 

vị cử cán bộ, công chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và 

nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo các 

khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không 

vượt quá mức chi quy định Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 Sơn. 

+ Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; 

nghỉ lễ; nghỉ tết) nếu tự túc bằng phương tiện cá nhân: Mức chi theo quy định tại 

Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân q

 Sơn hoặc 

theo giá vé phương tiện vận chuyển công cộng. 
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- Chi hỗ trợ các cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi 

đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới và 

công tác dân tộc; kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số 

bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công 

chức. 

Lý do: Các đơn vị được giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị mình, do vậy 

việc quản lý, điều hành nguồn kinh phí nhà nước giao được chủ động thực hiện 

qua việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị. 

* Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên 

chức quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính và mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy định tại Nghị quyết 

này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tài chính 

của đơn vị mình (Được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị). 

2. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  

2.1. Ưu điểm: 

 Công tác đào tạo bồi dưỡng của huyện thực hiện đúng theo kế hoạch và 

chỉ tiêu giao từ đầu năm của tỉnh, được cấp ủy lãnh đạo các cấp quan tâm, chỉ 

đạo sát sao; Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đã có sự phối hợp trong quá trình thực hiện nên kết quả đạt khá. Số lượng 

cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt đều đã được đào tạo cơ 

bản, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

 2.2. Hạn chế và nguyên nhân: 

 Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới. Cơ sở vật chất 

của trung tâm hiện chưa đáp ứng được yêu cầu học tập của học viên; đa số đội 

ngũ giảng viên là kiêm chức, kiêm việc, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về 

phương pháp giảng dạy;  

Kinh phí phân bổ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đảm bảo, kinh phí 

phân bổ chậm; định mức chi thấp khó khăn cho học viên không hưởng lương, 

học viên ở vùng sâu vùng cao. 

 2.3. Kiến nghị, đề xuất: 

 - Phân bổ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, đảm bảo. 

- Có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ học tập. 

- Mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương 

pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên. 

 ( Số liệu chi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong 02 năm 2016 và 2017 chi 

tiết như biểu kèm theo). 
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Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập, để Sở Tài chính xem xét, 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; (eOffice) 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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