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K HOiCH
Dào tao, bi throng can b, cong chü'c, viên chñ'c nm 2019
Can cir Nghj djnh séi 101/2017/ND-CP ngày 0 1/9/2017 cüa ChInE phü v
dào tao, bôi duöng can b, cong chóc, viên chirc; Quyêt dnh so 83 1/QD-BNV
ngày 17/5/20 18 cüa B NOi vii phê duyt Kê hoach to chác thçrc hin Nghj drLh
so 101/2017/ND-CP ngày 01/9/2017 cüa ChInE phü ye dào tao, bôi duong can
b, cong chc, viên chirc; Thông tu' so 36/201 8/TT-BTC ngày 30/3/2018 cita B
tmó'ng B Tài chInh hu&ng dan vic l.p d1r toán, quàn l, sir dçtng Va quyêt toan
kinh phI dành cho cong tác dào tao, bôi du'ô'ng can bO, cong chic, viên chc.
Thiic hin Quyt djnh s 493/QD-UBND ngày 31/3/2016 ciia ChCi tjch
UBND tinE ban hành Kê hooch dào tao, bôi duông can b, cong chic, viên chc
tinh Quãng Ngii, giai don 2016-2020.
UBND huyn Minh Long ban hành K hoach dào tao, bi duông cho can
b, cong chirc, viên chic nàrn 2019, ci•i the nhu sau:
I. MTC DfCH, YEU CAU:
1.MucdIch:
a) Nhirn b sung, nâng cao kin thüc chuyên môn, k5 nàng, phuong pháp
thirc thi cong vi gop phân xây dirng dOi ngü can b, cong chirc, viên chic dáp
ñng yêu câu cong tác theo tixng vj trI vic lam.
b) Nâng cao ch.t lu'9'ng, hiu qua ho.t c1ng dào tao, bM duông can b,
cong ch(rc, viên chóc; d:ãm bão theo huong $p trung dào to de nâng cao chat
lu'gng nguOn nhân lirc; tang cuôiig bôi bOi duô'ng theo tiêu chuân chác danh
nghe nghip, vj trI vic lain, d.c bit là di ngü can b, cong chirc cap x.
c) Thông qua vic dào tao, bi du'ông giüp di ngfl can hO, cOng chtrc,
vien chirc vn di..ing nhffiag kiên tlthc dã h9c, nhât là nhftng kiên thác rni vào
thirc te cong tac. Tux dó,tO chc tot vic tuyên truyên, huó'ng dn và vn dng
Nhan dan thirc hin quyên và nghTa vy. cong dan, thixc hin tot các chü truong,
throng 101 chInh sách cüa Dàng, pháp lut cüa Nba nu'óc, gop phân thrc hin
thàng loi các nhiêm yu, miic tiêu phát triên kinh tê-xä hOi.
2. Yêu câu:
a) Dào tao can ho, cong chic, yiên chc phài dm bào dung nOi dung,
chuong trinh, doi tu9ng và thai gian theo ke hoach dê ra. TO chrc các lop và ci
can bQ, cong chc, viên chñc tham gia các lop dào tao, bôi duông dat hiu qua
thiet thirc, tiêt kirn, s dimg kinb phi dung quy djnh.

b) Darn bào có sir ph& hcp chat ch cüa các ca quail, dan vj, UBND các
xä va các ca s dào dao, bôi duông trong vic to chcrc thc hin nhirn vi dào
tao, bi du'ö'ng cho can b, cOng chc, viên chirc.
IT. NOT DUNG BAO T4O, BOT DUNG
1. Nhu cu dào to, bi du'ô'ng cüa can b, cOng chfrc, viên chñ'c (cac
lop do tinh và cdc co sO' a'ào 4w, bôi du'ö'ng niO UBNJ) huyn cü' tti hQc):
1.1. Dào 4w, bi dwö'ng lj lumn chin Ii trj:
- Dào tao cao c.p l luãn chInh tn: 01 clii tiêu.
- Dào tao trung c.p l" 1un chInh trj (rnö' tai huyn): 70 chi tiêu.
1.2. Bi du'ö'ng Quàn 1j9 nhà nu'ó'c:
- Bi du'ô'ng theo tiêu chun ngch chuyên viên chInE: 02 clii tiêu.
- Bi dung theo tiêu chu.n ngch chuyên viên: 05 chi tiêu.
1.3. Dào 4w, bti du'ö'ng khdc:
- Bi du'ö'ng Tin h9c, Ngoi ngQ 40 chi tiêu.
- Bèii duông tiêu chu.n hng chic danh ngh nghip viên chCrc: 80 clii
tiêu.
2. K hoch t chfrc ló'p dào tjo, bi du'ô'ng ti huyn 11am 2019:
2.1. To chi'c dào 4i0, Mi du'ö'ng:
- Lop trung c.p 1 lun chInE. trj (Tru'ông ChInE trj tinE Quãng Ngâi t
chi.rc ti huyn): 01 lop, 70 h9c viên.
- Lop bi duông ting dan tOc thiki s H'rê: 01 lap, 50 h9c viên.
2.2. 1)51 tu'p'ng thrnn gici a'ào 4w, Mi du'O'ng:
Can b, cong chc, viên chic thuc các ca quan quán l Nba nuac, don
v s nghip cong l.p (kê cà sir nghip Giáo di.ic và Dào tao) thuOc huyn.
- Can b, cong chirc (k cà nhttng nguài ho.t dng khOng chuyên trách
cap xã, thôn) thuc UBND các xäi.
3. Kinh phi thirc Iiin:
- D ngh UBND tinE xern xét, h tl'9' cho huyn tili ngun kinh phi dào
tao, bôi du'ông cüatinh nãrn 2019.
-, TrIch tr ngun ngân sách huyn (di vói lOp bi duô'ng ting dan tc
thiu so H'rê).
Ill. TO CHC THTC HI)N
Trên ca sO' k hoach dào tao, bi du'öng cho cn b, cOng chO'c, viên chc
sau khi du'o'c UBND tinh phê duyt. UBND. huyn giao cho các ca quan, don vj
to chO'c thuc hen nhiêrn vu sau:
1. Phông Ni v11:
2

- Xây drng ice hoach ci the và 1p dir toán (di vó'i lop bed duô'ng ting
dan tc thieu so H'rê) theo quy djnh tai Thông tu so 36/201 8/TT-BTC ngày
30/3/2018 cüa BO truO'ng B Tài chInh huóng dan vic 1p dir toán, quán l, sir
d1ing và quyêt toán kinh phi dành cho cong tác dào tao, bôi duô'ng can b, cong
chirc, viên chic gii phông Tài chinh.-Kê hoach huyn thârn djnh, trInh UBND
huyn xern xét quyêt djnh.
- Chü tn, pMi h9'p vó'i các co' so' dào tao, bed du'O'ng cO dü diu kin k
kt h9p dông dào tao, bôi du'O'ng theo quy djnh và các Ca quan, doi v lien quan
darn bão quy trInh, ni dung, dôi tu'gng; kiêrn tra, giárn sat, báo cáo kêt qua thirc
hin nhiêrn v1i dào tao, bôi du'ông can b, cong chic, viên chic vói UBND
huyn và So' Ni vçi.
- Quãii 1, sü' dyng và than]a quyt toán kinh phi theo quy dnh.
2. Phông Tài chInh-K hoich huyn:
Phi h9'p vOi phOng Ni V11 1p dir tnui kinh phI, thrn dji± kinh phI dào
tao, bôi duô'ng, hu'óng dan quán ii', s diing, thanh quyêt ton kirth phi theo quy
dinh.
3. Các co' quail, do'n vj; TJBND các xã:
B trI, sp xp cong vic h9'p l, tao diu kin d cn bO, cOng chc, viên
chic du'ac tharn gia các lop dào tao, bôi dung dat hiu qua
Trên day là K hoach dào tao, bed du'öng can b, cOng chic, viên chic
nàrn 2019 cüa UBND huyn Minh Long.!.
)Vo'i 12/lan:
- S&Nôi vu;
- Thu'èng tri?'c Huyn fly;
- Thu'&ng triic HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyn;
- Các don vi tnrc thuôc UBND huyên;
- UBND các x;
- VP: CPVP;
- Luu: VT.
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