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KẾ HOẠCH 
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Căn cứ Quyết định số 498/QĐ- UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lạng 

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

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ 

xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của đơn vị như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có 

phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ 

nhân dân, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao toàn diện chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đảm bảo 

định hướng phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tại tỉnh đáp ứng yêu 

cầu của từng giai đoạn phát triển. 

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

động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; chú trọng 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và nghiệp vụ thông thạo đối với công 

chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực hoạch định, tham mưu, quản lý và khả 

năng làm việc trong môi trường quốc tế, tạo sự sẵn sàng với cách mạng công 

nghiệp 4.0 và đáp ứng yêu cầu về xây dựng, vận hành Chính quyền điện tử. 

2. Yêu cầu 

Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch 

công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh 

đạo, quản lý, gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển 

nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. 

II. NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

NĂM 2021 

1. Đào tạo lý luận chính trị 

Thực hiện việc cử công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận 

chính trị (cao cấp, trung cấp) theo kế hoạch của Tỉnh ủy, gắn liền với công tác quy 

hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 



Phấn đấu đảm bảo 100% công chức, viên chức đáp ứng về tiêu chuẩn trình 

độ lý luận chính trị trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định 

của tỉnh. 

2. Bồi dưỡng 

a) Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức 

(ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên); bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

b) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, 

quản lý, gồm: bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

c) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm (kiến thức nghiệp vụ chuyên 

ngành; kiến thức về hội nhập quốc tế; kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp 

luật, theo dõi thi hành pháp luật; đạo đức, văn hóa công vụ; quản lý nhà nước về 

đầu tư nước ngoài, thương mại điện tử, ...; ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng chính quyền điện tử và các nội dung khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

d) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn công chức, 

viên chức. 

(Các chỉ tiêu cụ thể theo biểu phụ lục đính kèm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, đề nghị các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở bố trí, tạo điều kiện cho công chức, viên 

chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi được phân công nhằm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 



Nhu cầu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 
 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SKHCN ngày       tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
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