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Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Xã Tân Việt năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UNBD, ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Thanh Hà về việc  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức huyện Thanh Hà năm 2022.

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức năm 
2022. Ủy ban nhân dân xã Tân Việt xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã Tân Việt theo các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo từng vị trí, việc làm, cụ thể hóa Kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng của huyện.

2. Nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ góp phần 
nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ công tác theo từng vị trí việc làm.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.
- Cán bộ, công chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân xã Tân Việt.
- Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
III. NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO.
1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
1.1. Đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã
- Đào tạo chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định và nâng cao;
- Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị - hành chính.
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và 

chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức;
- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh theo các chương trình quy định 

cho cán bộ, công chức;
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng theo vị trí việc làm; bồi 

dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ;
- Đào tạo kiến thức tin học, ngoại ngữ theo quy định.



1.2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân xã
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt 

động ít nhất 01 lần trong 01 nhiệm kỳ.
2. Số lượng cán bộ, công chức tham gia đào tạo.
- Lý luận chính trị:
+ Trung cấp lý luận chính trị: 02 người.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã: 02 người.
- Cải cách hành chính: 02 người.
- Tôn giáo: 2 người.
- Thi đua khen thưởng: 02 người.
- Kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản: theo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng của 

tỉnh
- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng: 02 người.
3. Hình thức đào tạo.
- Theo yêu cầu đào tạo của cấp có thẩm quyền.
- Theo nhu cầu của Ủy ban nhân dân xã.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 do ngân sách tỉnh phân bổ và cá nhân 

tự túc thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công chức Văn phòng Đảng ủy Nội vụ tham mưu rà soát quy hoạch cán bộ 

công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Công chức Tài chính – kế toán: Hướng dẫn, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo,bồi dưỡng theo đúng quy định 
hiện hành.

 Các ban ngành có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung 
của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 của 
xã Tân Việt. 

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy – HĐND xã
- Lãnh đạo UBND xã
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Long
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