TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
BAN TỎ CHỨC

Đ Ả N G CỘ NG SẢN V IỆ T NAM
Quảng Trị, ngày OJjhàng 10 năm 2018

S ổ /H tó - CV/BTCTƯ

về báo cáo nhu cầu đào tạo,
bồi dường CBCC, vc năm 2019
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-x ã hội cấp tỉnh,
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối.
có cơ sở tổng họp, báo cáo trình ủ y ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Ban Tố chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan,
đơn vị xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 vói các nội dung sau:
I.

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

chức năm 2019
1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
- Tổng số công chức giữ ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương chưa
được bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, cán
sự....người, trong đó chuyên viên, cán sự....người, tập sự....người.
- Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
cao cấp....người, chuyên viên chính....người, chuyên viên....người, cán sự ....người.
2. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
a. Tổng số cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý chưa được bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý..... người, trong đó cán bộ diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.... người, cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương
đương... người.
b. Tổng số cán bộ, công chức quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản
lý ở mục a dự kiến bổ nhiệm năm 2019.... người.
c. Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các đối
tượng ở mục a, mục b ...người.
3. Bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành
bắt buộc hàng năm
Đăng ký nhu cầu các lóp bồi dưỡng dự kiến sẽ tố chức trong năm 2019:
- Lớp bồi dưỡng cải cách hành chính....người;
- Lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức nhà nước...người;
- Lớp bồi dưỡng về công tác đào tạo, bồi dưỡng...người;
- Lớp bồi dưỡng về công tác văn thư, lưu trữ...người;
- Lớp bồi dưỡng các kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ...-.người

II. Nội dung và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
1. Nội dung
Đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dường
tập trung vào các nội dung như sau:
- Năm 2019 tăng cường bồi dưỡng các chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ
lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm.
- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên
ngành cho cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổ chức giảng dạy các nội dung về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công
chức, viên chức đang công tác ở lĩnh vực liên quan.
- Các huyện lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với cán bộ,
công chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiếu số sinh sông (nếu có)
2. Kinh phí
- Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo 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, bôi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.
- Các cơ quan xây dựng kế hoạch mở lớp gồm: Nội dung đào tạo, bôi
dưỡng, đối tượng, số lớp, số lượng học viên, thời gian học mỗi lớp, kinh phí
thực hiện (kèm theo dự kiến kinh phí chi tiết của mỗi lớp, các nội dung chi
tiết) (theo mẫu gửi kèm)
- Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy 01
bản, Sở Nội vụ 01 bản, Sở Tài chính 01 bản.
Đe nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về
Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Chỉnh sách và đào tạo cán bộ) trước ngày
13/10/2018 để kịp tổng hợp, thẩm định, báo cáo ủ y ban nhân dân tỉnh.
Noi nhân:
- Như trên,
- Phòng CS&ĐTCB,
- Lưu Văn Phòng Ban.
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- Ví dụ: Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
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Lưu ỷ: Kê hoạch tô chức các lóp gửi Sở Nội vụ 01 bản, gửi Sở Tài chính 01 bản
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