
 
 

UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

 

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hậu Giang, ngày     tháng    năm 

 

KẾ HOẠCH 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2023 

 
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

1. Cơ sở pháp lý 

- Căn cứ Luật viên chức; 

- Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 

25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/8/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh 

đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, … 

- Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Căn cứ vào mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

giai đoạn 2023 và những năm tiếp theo; các quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức. 

2. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao chất lượng chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng nhu cầu phát 

triển của nhà trường. 

- Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải hoàn thành nhiệm vụ của 

trường và thực hiện tốt quy chế của cơ sở đào tạo. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng 

Viên chức quản lý và viên chức trong đơn vị. 

2. Số lượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

- Đào tạo chuyên môn sau đại học: 10 viên chức (02 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ). 

- Lý luận chính trị: cao cấp 2 viên chức, trung cấp 4 viên chức. 

- Kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3: 5 viên chức, đối tượng 4: 20 

viên chức. 

- Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 2 viên chức. 

3. Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng 



 
 

 Thực hiện theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ. 

4. Kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và 

các quy định khác của pháp luật. 

5. Các Biểu mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

Tổng hợp các biểu mẫu đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023 ban hành 

kèm theo Kế hoạch (theo biểu mẫu gửi kèm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào kết quả phê duyệt của cơ quan quản lý đơn vị thực hiện theo tinh 

thần văn bản. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Lưu: VT 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 
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