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Kính gửi:  

        - Các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp trực thuộc;   

                           - Hội đặc thù: Chữ thập đỏ, Đông y;  

                           - UBND các xã, thị trấn.   

 

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện; hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành 

một số văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, 

còn một số các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm 

đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, dẫn đến thực trạng nhiều cán bộ, công chức, 

viên chức trong nhiều năm không tham gia bất cứ một lớp bồi dưỡng, kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ;  

-

-

- ,

;   

Để đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đi 

vào nền nếp, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau:  

1. Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Hội đặc thù, 

UBND xã, thị trấn: 

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 15, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP: 

quy định Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 

tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết). 

Những chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn sau đây được tính vào 

việc thực hiện hình thức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc 

tối thiểu hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: 

a) Các chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Điều 17 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; 
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b) Các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ;  

c) Các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài.  

Theo các quy định như trên hàng năm bắt buộc mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức phải tham gia bồi dưỡng hàng năm tối thiểu là 01 tuần/năm, tương 

ứng với 40 tiết học. Do vậy đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 

Hội đặc thù, UBND xã, thị trấn hàng năm quan tâm trong việc xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các cơ 

quan có liên quan trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND 

huyện phân bổ hoặc theo chỉ tiêu Sở Nội vụ phân bổ hàng năm. 

2. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên:  

2.1. Trong quá trình triển khai phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp 

Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học… Đề nghị Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện báo cáo, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ của 

các cơ sở đào tạo xin ý kiến của UBND huyện trước khi tổ chức thực hiện mở 

lớp. 

2.2. Đối với nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp 

vụ: mở lớp tin học, tiếng tày, tiếng anh, tiếng trung…đề nghị Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện xây dựng kế hoạch cụ thể ngay 

từ đầu năm, kết thúc các lớp đào tạo, bồi dưỡng có báo cáo UBND huyện kết 

quả từng lớp bồi dưỡng cụ thể số lớp mở; số lượng học viên cụ thể. 

Lưu ý: (Đối vói  02 nội dung từ 2.1 và 2.2, đề nghị Trung tâm nghề 

nghiệp- giáo dục thường xuyên báo cáo UBND huyện thông qua phòng Nội 

vụ để tổng hợp quản lý theo quy định). 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn 

quan tâm triển khai theo nội dung văn bản yêu cầu như trên. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị trao đổi với Phòng Nội vụ để 

cùng thống nhất thực hiện./. 

   
Nơi nhận:                  
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 
- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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