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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của  

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 

1. Mục đích: Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức có đủ năng lực trình độ chuyên môn, có kỹ năng và phương 

pháp thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng 

tiêu chuẩn theo quy định đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 

chức, tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý và theo yêu cầu của vị việc làm của công 

chức, viên chức. 

2. Yêu cầu: 

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân 

lực của các cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn; 

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng 

đối tượng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng, vị trí việc làm của cán 

bộ, công chức, viên chức và phải do cấp có thẩm quyền quyết định; 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức chủ động 

đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng học ngoài giờ hành chính với 

hình thức xã hội hóa để nâng cao trình độ, năng lực công tác; 

- Hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên 

chức phải được đánh giá theo quy định; kết quả học tập của cán bộ, công chức, 

viên chức phải gắn với đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành chức trách 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; 
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- Không cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng từ hai 

khóa học tập trung trở lên trong cùng một thời gian; 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phải tuân thủ đúng 

quy định pháp luật. 

3. Đối tượng đào tạo, bổi dưỡng: Công chức, viên chức thuộc Sở Công 

Thương. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

1. Về đào tạo: 

- Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ: Cử công chức, viên chức có đủ điều 

kiện tiêu chuẩn và có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn tham gia các lớp 

đào tạo về chuyên môn; 

- Đào tạo về lý luận chính trị: Tiếp tục cử công chức, viên chức thuộc Sở 

theo học lớp Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập 

trung do Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức: 

02 chỉ tiêu cao cấp lý luận; 03 chỉ tiêu trung cấp lý luận. 

2. Về bồi dưỡng: 

- Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức vụ Lãnh 

đạo, quản lý đối với: Lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo cấp phòng và tương đương: 02 

chỉ tiêu; 

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch: Cử công 

chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi học lớp Quản lý nhà nước chương trình 

Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương: Chuyên 

viên chính: 01 chỉ tiêu; Chuyên viên: 01 chỉ tiêu; 

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, 

viên chức theo các lĩnh vực: Cử trên 20 lượt công chức, viên chức tham gia các 

lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Công Thương, UBND tỉnh và 

các đơn vị khác tổ chức đảm bảo đúng đối tượng tiêu chuẩn. Cử trên 10 công 

chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công 

sở, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp; 

- Bồi dưỡng Ngoại ngữ, tin học: Trên 04 chỉ tiêu; 

- Bồi dưỡng Tiếng dân tộc thiểu số: Trên 06 chỉ tiêu.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở lựa chọn, 

cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ, có chất lượng các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng trong năm. 
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2. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tạo điều kiện cho công chức, viên 

chức của đơn vị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi có thông báo chiêu 

sinh. Bố trí, sắp xếp công việc của đơn vị đảm bảo công chức, viên chức đi đào 

tạo, bồi dưỡng không ảnh hưởng đến chất lượng nhiệm vụ được giao. 

3. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chấp hành 

nghiêm túc Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Sở về việc cử tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Bố trí công 

việc hợp lý, tham gia đầy đủ, chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo, 

tích cực rèn luyện đạt kết quả cao. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 

của Sở Công Thương. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các 

phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, 

báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết kịp thời ./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, VP(TLA).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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