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  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 1756/KH-SNN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2019 
  

KẾ HOẠCH 

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

     

Ngày 10/10/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 633/SNV-CCVC về việc 

đăng ký xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức 

năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đào 

tạo cán bộ công chức, viên chức như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, 

công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm theo quy 

định, đáp ứng tốt yêu cầu công việc và các kỹ năng cơ bản cần thiết. Lấy tiêu 

chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nội dung 

đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực, kết hợp đào tạo bồi dưỡng theo các hình 

thức thích hợp với từng đối tượng, nội dung và giai đoạn đào tạo, bồi dưỡng 

cụ thể, phù hợp với yêu cầu của cán bộ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, ngạch, bậc công chức, viên chức và 

từng vị trí việc làm, bao gồm đào tạo cán bộ nằm trong diện quy hoạch, cán 

bộ nguồn, cán bộ trẻ, nữ, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 

và bồi dưỡng kỹ năng, đảm bảo đội ngũ cán bộ CCVC chuyên nghiệp, có 

năng lực, thực thi công vụ hiệu quả, góp phần đưa Ngành Nông nghiệp và 

PTNT ngày càng vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

Đào tạo, bồi dưỡng phải theo quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ CBCCVC, cán bộ trẻ, kế thừa, đảm bảo về số lượng và chất 

lượng để làm nguồn thay thế những cán bộ CCVC nghỉ hưu; công tác bố trí, 

sử dụng cán bộ được cử đi học đã tốt nghiệp phải phù hợp với chuyên ngành 

đào tạo và đảm bảo theo quy hoạch. 

II.  NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC, VC NĂM 2020 

1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

- Tổng số công chức giữ ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương chưa 

được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, cán 

sự: 20 người. Trong đó: Chuyên viên:  15 người; cán sự: 7 người. 
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- Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước năm 2020: Chương 

trình chuyên viên cao cấp: 01 người; chuyên viên chính: 05 người; chuyên 

viên: 10 người; cán sự: 5 người. 

2. Bồi dưỡng kiến thức kiến thức QLNN cho các chức danh lãnh 

đạo, quản lý 

- Tổng số cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý cấp Sở chưa được bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý: 13 người. Trong đó: cán bộ lãnh 

đạo cấp Sở đương chức: 00 người; Cán bộ công chức diện quy hoạch chức 

danh lãnh đạo cấp Sở: 13 người. 

- Tổng số cán bộ công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc 

Sở; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở chưa được bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý: 65 người. Trong đó: cán bộ lãnh đạo đương 

chức: 6 người; Cán bộ công chức diện quy hoạch: 59 người. 

- Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2020: 19 

người. Trong đó: bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp Sở: 3 người; Bồi dưỡng 

chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở; Lãnh đạo các cơ 

quan đơn vị trực thuộc Sở: 16 người. 

3. Đào tạo trình độ LLCT cho các chức danh lãnh đạo quản lý 

- Tổng số cán bộ công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc 

Sở; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở chưa được đào tạo trình độ lý 

luận chính trị hệ Trung cấp: 32 người. Trong đó: cán bộ lãnh đạo đương chức: 

0 người; Cán bộ công chức diện quy hoạch: 32 người. 

- Tổng số cán bộ công chức lãnh đạo cấp Sở chưa được đào tạo trình độ 

lý luận chính trị hệ Cao cấp: 2 người. Trong đó: cán bộ lãnh đạo đương chức: 

0 người; Cán bộ công chức diện quy hoạch: 2 người. 

- Nhu cầu đào tạo trình độ LLCT cho các chức danh lãnh đạo quản lý năm 

2020: 14 người. Trong đó: Đào tạo hệ trung cấp: 12 người; Cao cấp: 02 người. 

4. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 

- Tổng số cán bộ công chức lãnh đạo chưa được bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng an ninh: 18 người. Trong đó: Đối tượng 2: 02 người; Đối tượng 

3: 16 người. 

- Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2020: 10 người. 

Trong đó: Đối tượng 2: 0 người; Đối tượng 3: 10 người. 

5. Bồi dưỡng chuẩn kiến thức kỹ năng tin học cơ bản và ngoại ngữ 

 Hiện nay, cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã có đầy đủ các chứng chỉ về tin học cơ bản và ngoại ngữ, do đó không có 

nhu cầu đăng ký tham gia bồi dưỡng các lớp bồi dưỡng nói trên. 

(có biểu mẫu kèm theo) 
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III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

CBCC,VC 

Duy trì kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức hàng 

năm và dài hạn để cán bộ công chức, viên chức có điều kiện cập nhật kiến 

thức, nâng cao kỹ năng quản lý lãnh đạo, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. 

Tổ chức thêm các lớp về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên 

chức đang công tác trong các lĩnh vực liên quan. 

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng các chương trình theo tiêu 

chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trước 

khi được bổ nhiệm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý số lượng CBCC, viên chức khá đông. 

Trong số đó, số lượng cán bộ chưa được đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, 

quản lý nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ cao, vì vậy cần tăng 

chỉ tiêu đối tượng được đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước 

đối với Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC năm 2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, TCHC. 

                            GIÁM ĐỐC 

                              

 

 

 

 

                          Hồ Xuân Hòe 
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