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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND
tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng công chức, viên chức năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và
năng lực làm việc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo về tiêu chuẩn,
đồng bộ về cơ cấu trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, đáp ứng được
yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức và cá nhân, góp phần phát triển kinh tế
xã hội và hội nhập của Tỉnh.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được
giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức,
viên chức; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài.
- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu
trước mắt và lâu dài đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu ngạch.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và bồi dưỡng bắt buộc
tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành nhằm xây dựng đội ngũ công chức,
viên chức Sở Khoa học và Công nghệ chuyên nghiệp theo tinh thần của Luật
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong đó
ưu tiên đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng hành chính; kỹ
năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức chuyên môn.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức theo chuẩn chức danh và ngạch
viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định.
III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Về đào tạo
Tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo trình độ
chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; đào tạo trình độ lý luận chính
trị bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan.
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2. Về bồi dưỡng
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức
các ngạch: Chuyên viên chính, chuyên viên, kỹ sư, biên tập viên, cán sự.
- Trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ cho công chức; kỹ
năng nghiệp vụ theo từng chức danh nghề nghiệp cho viên chức; trang bị kiến
thức về văn hóa công sở; tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho công
chức, viên chức các ngạch.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và
quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế, tin học, ngoại ngữ, thanh tra, bồi dưỡng
lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng, kiến thức quốc phòng an ninh ... cho công
chức, viên chức.
(có Biểu chi tiết kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch, rà soát
danh sách công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, vị
trí việc làm, quy hoạch cán bộ. Tham mưu tập thể lãnh đạo sở xem xét và cử
công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
2. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền về đào tạo bồi dưỡng, đăng tải Kế hoạch các nội
dung triển khai thực hiện trên trang Thông tin điện tử của Sở.
3. Các đơn vị trực thuộc sở xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện tại
đơn vị; quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và thanh quyết toán theo
quy định hiện hành. Định kỳ 03 tháng (trước ngày 22/02), 06 tháng (trước ngày
12/5), 09 tháng (trước ngày 12/8), năm (trước ngày 11/11) báo cáo kết quả đào
tạo, bồi dưỡng về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm
quyền theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022
của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc sở
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để b/c);
- Tập thể lãnh đạo sở (chỉ đạo);
- Các phòng, đơn vị thuộc sở (thực hiện);
- Lưu: VT, VP, N(02b).

GIÁM ĐỐC

Lưu Bình Khiêm
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BIỂU CHI TIẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022
(kèm theo Kế hoạch số 2016/KH-SKHCN ngày 31/12/2021 của Sở KH&CN)
STT

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

I

ĐÀO TẠO

1

Đào tạo lý luận chính trị

Số lượng
04

Trung cấp

04

2

Đào tạo về chuyên môn

0

II

BỒI DƯỠNG

1

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

28

Chuyên viên chính
2

3

Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
Bồi dưỡng công tác Thanh tra

01

Bồi dưỡng chứng chỉ Kỹ sư (hạng III)

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ

01

Bồi dưỡng Ngoại ngữ
Tiếng Thái

4

01

01

Bồi dưỡng Quốc phòng - an ninh
Đối tượng 3

05

5

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương
đương

02

6

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và
tương đương

05

TỔNG SỐ

32

Ghi chú

