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KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Quy chế làm việc, UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt 

động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiệu quả có phẩm chất đạo đức tốt, có 

bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đương chức 

và dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp để chủ động nguồn cán bộ, 

kết hợp bồi dưỡng theo vị trí việc làm gắn với tiêu chuẩn của ngạch công chức, 

viên chức và tiêu chuẩn chức danh cán bộ quy định. 

2. Yêu cầu 

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải thiết thực, hiệu 

quả, đảm bảo đúng đối tượng, đạt được mục tiêu và nội dung đề ra; tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng phải có tính khoa học, nội dung theo đúng hướng dẫn của 

Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của địa phương. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nội dung, đối tượng 

1.1. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nâng cao nghiệp 

vụ cho đại biểu HĐND xã, phường và các đoàn thể chính trị - xã hội 

- Đối tượng: Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng các 

đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã. 

1.2. Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 

- Đối tượng: Trưởng các phòng ban chuyên môn; thành viên Hội đồng thi 

đua khen thưởng thành phố; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch, công chức Văn phòng -

thống kê của UBND các xã, phường; Hiệu trưởng và thư ký hội đồng các trường 

mầm non, tiểu học và THCS 

1.3. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và 

kỹ năng quản lý trong cơ quan, công sở cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

- Đối tượng: Lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban thành phố; Lãnh đạo, 
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công chức UBND các xã, phường. 

1.4. Tập huấn nghiệp vụ xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp, tổ chức hội đặc thù; Cán bộ, công chức các xã, phường. 

1.5. Tập huấn về cải cách hành chính 

- Đối tượng:  Lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban cấp thành phố; Lãnh 

đạo, công chức Văn phòng - thống kê, Tư pháp - hộ tịch của UBND các xã, 

phường. 

1.6. Tập huấn kỹ năng truyền thông, đối thoại và giao tiếp ứng xử 

- Đối tượng:  Trưởng, phó, chuyên viên các phòng, ban thành phố; Bí thư, 

Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các xã, phường; cán bộ, công chức các xã, 

phường. 

1.7. Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho Trưởng thôn, Tổ 

trưởng Tổ dân phố 

- Đối tượng:  Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn thành phố 

2. Thời gian 

Từ quý III đến quý IV/2021 (Có văn bản thông báo sau). 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí được chi trả từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức của thành phố theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ thành phố 

Căn cứ Kế hoạch, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

phường chọn, cử cán bộ lãnh đạo quản lý; cán bộ, công chức, viên chức và các 

đối tượng khác tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo Chủ tịch UBND 

thành phố xem xét quyết định. 

Đảm bảo nội dung của các lớp bồi dưỡng phù hợp, sát thực tế; chủ trì 

quản lý các lớp bồi dưỡng đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố trong quá trình thanh, quyết toán 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

theo quy định. 

3. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 

Chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này. 
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Tùy tình hình thực tế, UBND thành phố có thể  điều chỉnh Kế hoạch cho 

phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) để 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Ngọc Hải 
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