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KẾ HOẠCH 

 Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động  

không chuyên trách xã Thạch Thắng năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, 

công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Người hoạt động không chuyên trách ngày 25/11/2019;  

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, người hoạt động không chuyên trách; 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP; Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của 

HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện 

Thạch Hà về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách năm 2022; 

UBND xã ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tập huấn, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người 

hoạt động không chuyên trách chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, có phẩm 

chất đạo đức tốt, có năng lực thực thi công vụ hiệu quả và chuyên nghiệp, nhằm 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

2. Đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo, 

quản lý và tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định. 

3. Việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách phải theo đúng mục tiêu, nội dung phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực 

tế của xã. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng 

- Công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại các 

Nghị định của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx


2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

- Bồi dưỡng - Kiến thức Quốc phòng an ninh. 

- Bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 

- Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách. 

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực 

thi công vụ, ứng dụng phần mềm hồ sơ công việc. 

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cải 

cách hành chính, Thi đua – Khen thưởng, Văn thư lưu trữ, Tín ngưỡng - tôn 

giáo. 

- Tập huấn, cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức. 

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND 

cấp xã. (Có phụ lục kèm theo) 

3. Kinh phí thực hiện 

Ngân sách nhà nước các cấp; huy động hợp pháp nguồn từ các tổ chức, của 

cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; của học viên và các nguồn kinh phí khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn phòng phụ trách Nội vụ 

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND xã tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán 

Tham mưu bố trí kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức theo kế hoạch; đồng thời kiểm tra, quản lý và hướng dẫn sử dụng kinh phí 

có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực hiện của xã. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách năm 2022 của UBND xã Thạch Thắng. 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ (b/c); 

- TT Đảng ủy; HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các đơn vị, thôn; 

- Lưu: Vp. 
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