
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2022 

V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng CBCCVC năm 2023 
 

 

Kính gửi:  

- Các Ban đảng, Ủy ban MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp  

  trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ 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; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ về 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 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 69-NQ/TU, 

ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực trạng về xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh và mục tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2021 – 20251, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất, đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức 

cấp xã năm 2023, cụ thể như sau: 

I. ĐÀO TẠO 

1. Đào tạo trình độ sau đại học 

Các cơ quan, đơn vị ưu tiên tập trung xây dựng nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo 

trình độ sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều 

kiện cử đi đào tạo sau đại học theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 

và đáp ứng các điều kiện hưởng chính sách khuyến khích đào tạo theo quy định 

                                                           

1 Quyết định số 498 /QĐ-UBND ngày  09/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

1143/QĐ-UBND ngày  06/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã tỉnh Lạng Sơn Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 
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tại Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

2. Đào tạo nâng chuẩn trình độ chuyên môn 

2.1. Đào tạo nâng chuẩn về trình độ chuyên môn (cao đẳng, đại học) đối 

với viên chức ngành giáo dục và đào tạo cần bám sát mục tiêu Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai 

đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn2. 

Đối với các lĩnh vực khác (Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn …), khuyến khích các cơ 

quan, đơn vị cử viên chức tham gia các khóa đào tạo chuyên môn đáp ứng yêu 

cầu của vị trí việc làm. 

2.2. Đào tạo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đối với công chức cấp xã 

theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố. 

3. Đào tạo Lý luận chính trị 

Các cơ quan, đơn vị đề xuất, đăng ký nhu cầu đào tạo Lý luận chính trị (sơ 

cấp, trung cấp, cao cấp) theo văn bản, kế hoạch triển khai của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy. 

(Các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu, đăng ký chỉ tiêu các nội dung đào 

tạo theo phụ lục số 01 đính kèm). 

II. BỒI DƯỠNG 

1. Hình thức bồi dưỡng  

1.1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 

viên chức 

1.2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

1.3. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

1.4. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp 

xã. 

2. Về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện 

- Việc đề xuất nhu cầu, chỉ tiêu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, chức 

vụ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức ưu tiên thực 

hiện đối với cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và đối 

tượng cán bộ, công chức thuộc diện quy hoạch, có chiều hướng phát triển tốt; 

                                                           
2 Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 
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- Các cơ quan, đơn vị đề xuất, nhu cầu bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức 

(không bao gồm các cơ quan khối đảng, đoàn thể) cần bám sát định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa 

phương giai đoạn 2021 – 2025 và phù hợp với mục tiêu Phát triển nguồn nhân 

lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung 

một số lĩnh vực sau: Chuyển đổi số; văn hóa; du lịch; tài nguyên và môi trường; 

công nghiệp, công thương; xây dựng … 

Các cơ quan, đơn vị tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 theo mẫu biểu tại phụ lục số 02 và đăng ký 

danh sách các lớp bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị chủ trì năm 2023 theo mẫu biểu 

tại phụ lục số 05. 

3. Về bồi dưỡng viên chức 

- Các cơ quan, đơn vị tập trung ưu tiên đề xuất đăng ký nhu cầu hoặc tạo 

điều kiện cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý theo ngành, lĩnh vực, các 

cơ quan, đơn vị quan tâm đề xuất nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm của viên chức, trong đó tập trung vào các 

lĩnh vực sau: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi 

trường; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, thể thao, du lịch; 

Các cơ quan, đơn vị (không bao gồm các cơ quan khối đảng, đoàn thể) 

tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023 theo mẫu biểu tại phụ 

lục số 03 và đăng ký danh sách các lớp bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị chủ trì tổ 

chức các lớp bồi dưỡng năm 2023 theo mẫu biểu tại phụ lục số 05. 

4. Về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cơ sở 

Căn cứ các nội dung, mục tiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai 

đoạn 2021-2025 theo kế hoạch của UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành 

thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp xây dựng, đăng ký 

nhu cầu chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cơ sở năm 2023 như sau: 

4.1. UBND các huyện, thành phố 

a) Đối với cán bộ, công chức cấp xã 

Căn cứ thực trạng, quy hoạch, kế hoạch và và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức cấp xã năm 2023, các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng hợp nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 theo mẫu biểu tại 

phụ lục số 02 và đăng ký danh sách các lớp bồi dưỡng do cơ quan, đơn vị chủ trì 

tổ chức năm 2023 theo mẫu biểu tại phụ lục số 05.  
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b) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân 

phố 

UBND cấp huyện chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để 

bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố, trong đó chủ yếu tập trung bồi dưỡng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và phương pháp hoạt động, làm việc của người hoạt động không chuyên trách; 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố ưu tiên bồi 

dưỡng đối với các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công 

tác mặt trận, đặc biệt tại các thôn, tổ dân phố mới được hình thành sau sắp xếp. 

Đối với các lớp bồi dưỡng đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách đào tạo, bồi 

dưỡng của tỉnh, đề nghị UBND cấp huyện tổng hợp theo mẫu biểu tại phụ lục số 

05. 

4.2. Các sở, ban, ngành tỉnh 

Đề nghị các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành 

quản lý, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước theo lĩnh ngành cho các chức danh 

công chức cấp xã trong năm 2023 (theo lĩnh vực ngành phụ trách) đảm bảo tối 

thiểu hàng năm 70% công chức cấp xã được bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc 

làm theo mục tiêu kế hoạch giai đoạn của UBND tỉnh. 

Danh sách, nội dung các lớp bồi dưỡng do các sở, ban, ngành đăng ký chủ 

trì tổ chức trong năm 2023 tổng hợp theo phụ lục số 05. 

5. Đối với các nội dung, chương trình bồi dưỡng thực hiện chương trình, đề 

án, Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt: Các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng hợp 

theo phụ lục số 04 đính kèm. 

6. Dự toán kinh phí 

Dự toán kinh phí tổ chức các bồi dưỡng cán bộ, công chức và cán bộ, công 

chức cấp xã (do cơ quan, đơn vị có đăng ký  kế hoạch chủ trì tổ chức các khóa 

bồi dưỡng năm 2023) các cơ quan, đơn vị lập dự toán tổ chức lớp bồi dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 

16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 Quy định mức chi thực hiện công tác đào 

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

Các cơ quan, đơn vị tổng hợp và lập dự toán kinh phí tổ chức lớp bồi 

dưỡng theo phụ lục số 06 đính kèm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn bản đăng ký nhu cầu chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2023 kèm các phụ lục tổng hợp, đề nghị các cơ quan, 
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đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/10/2022 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Trong quá trình triển khai, các cơ quan đơn vị lưu ý: 

- Việc xây dựng nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 được thực hiện trên phần mềm 

Excel, theo các phụ lục đính kèm văn bản này. 

- Các phụ lục và văn bản liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ (mục công chức, viên 

chức). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị trao đổi trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại Phòng Công 

chức, viên chức 02053.814.676 hoặc số điện thoại 0969.792.226 (đồng chí Vi 

Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức) để phối hợp thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở NV; 

- Các phòng, đv thuộc sở; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
   
 

Đường Ngọc Xuyên 

 
 

http://sonv.langson.gov.vn/
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