UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ THANH

Số:133 /KH - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Như Thanh, ngày 18 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 20212026 trên địa bàn huyện Như Thanh năm 2022
Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa
phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; Kế hoạch số
55/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện,
cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Công văn số 463/SNVCCVC ngày 15/3/2022 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Kế hoạch số
83/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện về bồi dưỡng cho cán bộ, công
chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và
đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Như Thanh năm
2022.
Uỷ ban nhân dân Huyện Như Thanh xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng
cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố
và đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên
môn, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi nhiệm vụ, tiến tới xây dựng
một đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có
trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công
tác trong tình hình mới.
- Trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm nâng cao chất lượng
hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.
- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm
của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được
giao.
- Tổ chức có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các lớp bồi dưỡng đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng phải đúng
đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
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II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, GIẢNG VIÊN, KINH PHÍ:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã:
1.1. Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý nhà nước và phát triển du lịch
+ Số lượng: 100 người
+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 09-11/6/2022
+ Địa điểm: Tại Trung tâm chính trị huyện.
+ Giảng viên: Mời giảng viên Trường chính trị tỉnh, Trường Đại học Văn
hóa thể thao du lịch, báo cáo viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1.2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành
chính và xác định chỉ số cải cách hành chính.
+ Số lượng: 35 người
+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 16-18/6/2022
+ Địa điểm: Tại Trung tâm chính trị huyện.
+ Giảng viên: Mời giảng viên Trường chính trị, báo cáo viên Sở Nội vụ.
1.3. Lớp bồi dưỡng kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng
phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa.
+ Số lượng: 150 người
+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 11-13/8/2022
+ Địa điểm: Tại Trung tâm chính trị huyện, Trường PTTH Như Thanh,
Trung tâm GDNN -GDTX.
+ Giảng viên: Mời giảng viên Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh
Hóa.
2. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu
phố:
2.1. Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người hoạt động không chuyên
trách thôn, khu phố.
+ Số lượng: 150 người
+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 18-20/8/2022
+ Địa điểm: Tại Trung tâm chính trị huyện.
+ Giảng viên: Mời giảng viên Trường chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị
huyện.
2.2. Lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố.
+ Số lượng: 02 lớp, 150 người/lớp
+ Thời gian: 03 ngày/lớp, dự kiến từ ngày 10-15/10/2022
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+ Địa điểm: Tại Trung tâm chính trị huyện, Trường PTTH Như Thanh,
Trung tâm GDNN -GDTX.
+ Giảng viên: Mời giảng viên Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh
Hóa.
3. Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Số lượng, thời gian
+ Lớp 1: 03 ngày, dự kiến từ 20/6-22/6/2022, gồm 116 đại biểu HĐND các
xã Cán Khê, Xuân Du, Mậu Lâm, Phượng Nghi, Hải Long
- Lớp 2: 03 ngày, dự kiến từ 23/6-25/6/2022, gồm 99 đại biểu HĐND các
xã: Xuân Khang, Phú Nhuận, Xuân phúc và thị trấn Bến Sung.
- Lớp 3 gồm: 03 ngày, dự kiến từ 27/6-29/6/2022, gồm 114 đại biểu HĐND
các xã: Xuân Thái, Yên Thọ, Yên Lạc, Thanh Tân, Thanh Kỳ
- Nội dung: Theo nội dung, chương trình quy định về bồi dưỡng kiến thức
và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm mở lớp: Tại Trung tâm Chính trị huyện Như Thanh.
- Giảng viên: Do Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa thực hiện.
3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 phê duyệt theo Quyết định
số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh; kinh phí thực hiện đề án
nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố được phê duyệt theo Quyết định số
4126/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Như Thanh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trung
tâm chính trị huyện, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Trường Đại học Văn hóa Thể
thao Du lịch có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng các
quy định hiện hành, đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng;
- Chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, hiệu quả;
thanh, quyết toán kinh phí bồi dưỡng theo quy định hiện hành;
- Tham mưu cho UBND huyện tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng báo
cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND huyện:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày
20/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương
năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá để phân bổ kinh phí đảm bảo đúng
theo quy định.
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- Văn phòng HĐND- UBND: Chịu trách nhiệm chuẩn bị tốt các điều kiện về
kinh phí, quản lý, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
3. Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn: Thông báo, cử cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã, ở thôn và thông báo đến Đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 -2026 của đơn
vị tham gia lớp bồi dưỡng khi có thông báo triệu tập của UBND huyện.
Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các cơ quan, phòng, đơn vị, UBND các
xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT;
- Trung tâm Chính trị huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NV.
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PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hoa

