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KẾ HOẠCH
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp
vụ quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu đổi mới
trong giai đoạn hiện nay;
- Trang bị kiến thức về kỹ năng điều hành, lãnh đạo và quản lý nhằm nâng
cao năng lực công tác, thích ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành
giáo dục.
2. Yêu cầu
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với vị trí
việc làm, đúng đối tượng quy hoạch.
II. ĐỐI TƯỢNG
- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, công chức cơ quan Sở Giáo dục và
Đào tạo.
- Cán bộ quản lý, viên chức thuộc đối tượng quy hoạch của các đơn vị trực
thuộc Sở.
III. NỘI DUNG
1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
a) Về đào tạo Sau Đại học:
- Chương trình Thạc sĩ: 07
- Chương trình Tiến sĩ: 01
b) Về bồi dưỡng:
- Trung cấp Lý luận chính trị: 02
- Cao cấp Lý luận chính trị: 00
- Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp sở: 01
- Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng: 04
- Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp:
+ Kiến thức quản lý nhà nước theo chương trình chuyên viên: 01
+ Kiến thức quản lý nhà nước theo chương trình chuyên viên chính: 03
- Bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng và An ninh theo các chương trình
quy định cho cán bộ, công chức, viên chức: 03
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chuyên ngành: 01
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chung: theo 18 chương trình bồi dưỡng phù
hợp với chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo
- Bồi dưỡng chuyên ngành do sở GDĐT tổ chức cho cán bộ quản lý và đối
tượng quy hoạch của các đơn vị trực thuộc Sở:

+ Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra: Cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh
tra mới;
+ Quản lý nhà trường trong bối cảnh hiện nay (đối với công tác Kiểm định
chất lượng cơ sở giáo dục): Cán bộ quản lý
2. Số lượng đào tạo, bồi dưỡng:
(Đính kèm Phụ lục 1, 2, 3)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở
Căn cứ nội dung kế hoạch này, các Phòng cơ quan Sở xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Lãnh đạo, công chức của đơn vị tổ chức thực hiện.
- Phòng Tổ chức cán bộ Sở (TCCB) tổng hợp danh sách, tham mưu ban
hành quyết định cử người tham gia các lớp bồi dưỡng và theo dõi quá trình học
tập đối với các lớp bồi dưỡng chuyên ngành.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở lập dự toán và quyết toán kinh phí các
lớp bồi dưỡng chuyên ngành cho cán bộ quản lý và đối tượng quy hoạch của các
đơn vị trực thuộc Sở.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở
- Thủ trưởng các đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
cho cán bộ quản lý, giáo viên trong cán bộ quản lý, nguồn quy hoạch tại đơn vị và
gửi danh sách đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng các lớp tương ứng về Phòng
TCCB Sở; phân công, sắp xếp công việc thay cho cán bộ, công chức khi được
Lãnh đạo Sở cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đạt tiến độ và hiệu
quả công việc.
- Sở GDĐT giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật hướng
nghiệp Tỉnh liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng để tổ chức các
lớp bồi dưỡng nêu trên, quản lý các lớp và báo cáo kết quả sau khi kết thúc lớp
học về Sở GDĐT (thông qua Phòng TCCB).
3. Về kinh phí
Các lớp bồi dưỡng do Sở GDĐT tổ chức được chi từ nguồn kinh phí sự
nghiệp được giao năm 2020 của cơ quan Sở, đơn vị cử đi hỗ trợ công tác phí theo
quy định hiện hành.
Trên đây là kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.
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