
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
sO' VAN HOA,THE THAO VA DU LICH Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

So: 04/KH - SVHTTDL Tuyên Quang, ngàyffthang 01 nàrn 2020 

KE HOCH 
Dào to, bui du'ô'ng cong chfrc, viên chüc 

ngành van hóa, the thao và du Ijch nàm 2020 

Thirc hin K hoch so 163-KHIDUVHTTDL ngày 09/9/20 1 1 cüa Ban 
Chap hành Dàng b S Van hóa, The thao và Du ljch thrc hin Nghj quyt s 
02-NQ/TU ngày 13/5/2011 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh Tuyên Quang 
(khóa XV) ye phát triên và náng cao chat hccing nguôn nhán lyc tinh Tuyên 
Quanggiai dogn 2011 -2015, djnh hithng den nàm 2020. 

Can c1r chiLrc nàng nhirn viii cüa ngành, S Van hóa, Th thao và Du ljch 
xây dirng Kê hoach Dào tao, bôi duO'ng nâng cao trInh d chuyên rnôn, nàng !1rc 
thirc tiên cho di ngü cong chirc, viên chirc nàrn 2020, nhu sau: 

I. MIJC IJICH YEU CAU 

1. Muc dIch: 

N1iim xây dirng di ngü cong chirc, viên chirc ngành van hóa, gia dInh, th 
thao và du 1ch có dü phârn chat chInh trj, do dtrc, trInh d chuyên rnôn, nghip 
vii; trInh d 1 1un chInh trj, quãn 1 nba rnthc, k nãng nghê nghip dáp ig 
dugc tiêu chuân chung và tiêu chuân chirc danh cho t1rng vi trI vic lam theo quy 
djnh, darn nhim chirc trách, nhirn v11 và hoàn thành tot cong vic duçic giao 
trong co quan, dcm vj, gop phân thrc hin thang igi Nghj quyêt Di hi Dâng b 
SO Van hóa, The thao và Du ljch lan thir XIII, nhirn kS'  2015 - 2020. 

2. Yêu cu: 

- Dào tao, bi duO'ng phãi xut phát tü' yêu cu nhirn vi.i cüa Ca quan, don vi; 
dra trên Ca s quy ho.ch can b, gn vâi thçrc hin theo vi trI cong vic, tiêu chuân, 
chirc danh và nhu câu phát triên nguôn nhân lrc ctia ngành; uii tiên dâo tao, bôi 
du'O'ng dôi vi cong chirc, viên chüc tré, là nü', là nguô'i dan tc thiêu so. 

- Thirc hin k hoch dào tao, bôi duO'ng phái gn vi thixc hin nguyen 
täc tiêt kirn, hiu qua trong cong tác dào tao, bOi duO'ng nâng cao chat 1ung 
di ngQ cong chic, viên chc cüa ngành. 

II. NQI DUNG CU THE 

1. Dôi vó'i các Ió'p dào tio: 

1.1. Trinh dç3 chuyên niôn: 

Can cir kt qua rà soát vâ dang k cüa các phông chuyên rnOn, các don vj 
sir nghip thuc S, cir tr 05 den 07 cong chirc, viên chüc dir thi trInh d dâo to 
sau di hpc trong nuóc. 



1.2. TrInh d5 Ifi 1uin ch,'nh trj: 

a) TrInh do Cao ca'p l lugn chInh trf: 

Cir tir 01 dn 02 cong chirc, viên chrc là dàng viên di hc Cao cp 1 lun 
ChInh trj h không tp trung ti trurng ChInE trj tinh (dOi tzzçrng là các dOng chI 
dáng zy viên; chi zy viên chi b5 try'c thu5c Dáng iy So; Trzthng, Phó Tru'Ong 
phOng chuyên rnOn; Giám dOc, PhO Giárn dOc cOc do'n vi sr nghip cOng 1p 
thuóc SO'; các dOng chI trong quy hoch cap zy, dáng bç5 nhim k 2020 - 2025). 

b) Trinh dç Trung c4o  lj lugn chInh trj: 

Cu 10 dàng viên các chi b trirc thuc Dàng üy S tham gia h9c 1p  trung 
cap L 1un chInh trj hành chInh ti tnthng Chinh trj tinh. 

2 . Dôi vói các lop bôi du'ö'ng 

2.1. Bi dung 1j luin  c/imnli trj c/io ctãng viên rnói và qutn cháng u'u Ia: 

Ci'r dãng viên (thuc d& tucYng 5) tharn gia bi du'O'ng, cp nht kin thirc 
cho dãng viên theo chi tiêu phân bô cüa ca quan cap trên. 

2.2. Bi du'ö'ng kiln thá'c quán 1j n/ia nu'O'c: 

Cu tr 03 dn 05 cong chirc, viên chCrc tharn gia lop bM dtrng quán l nhà 
nuc chi.rang trInh chuyên viên chInh; 10 den 12 cOng chirc, viên chic tharn gia 
lOp bôi duô'ng quàn l' nba nuó'c chuang trInh chuyên viên. 

2.3. Bi dwông kiln t/u'rc quán 1j5 p/lông pa Iu'o'ng du'o'ng: 

Cir tü 07 dn 10 cong chrc, viên chirc giü chirc vii quân 1 d.p phOng và 
tuang duong tharn gia lOp bôi duO'ng quãn 1 cap phông và tuang du'ang do 
Nôi vu chü trI to chirc. 

2.4 Bi du'ing tilng dan t3c: 

Ci:r tr 05 cOng chirc, viên chirc tharn gia h9c các lop ting dan tc theo K 
hoch cüa Uy ban nhân dan tinh nàrn 2020. 

2.5. Bii du'ö'ng chuyên rnôn, ngIiip vy: 

Cfx tIx 30 dn 40 luçct cong chüc, viên chü'c tharn gia các lOp tp huân, bôi 
duO'ng chuyên rnOn, nghip v1i lien quan den hot dng vànhóa, gia dInh, the thao 
và du ljch do các Trung tarn, các tru'?rng vâ B Van hóa, The thao và Du lich thông 
báo, rnii tharn gia trong và ngoài tinE. 

2.6. Cr tr 07 den 10 cOng chi'j'c, viên chirc tham gia bôi dithng An ninh - quc 
phông. 

III. TO CHT5C THIXC HI]N 

1. Phông To chñ'c - Pháp ch: 
- Chà trI phôi hgp vi các phOng chuyên rnOn, don vj sr nghip cOng lap 

thuc S triên khai thirc hiên kê hoach dào tao, bOi du'O'ng närn 2020; tharn rnuu 
danh sách cir tharn gia các lop dào tao, bOi duO'ng nâng cao trinh d cho di ngü cOng 
chuc, vien chüc ngành vn boa, gia dInE, th thao và du 1ch sat vó'i yeu cau nhiêm vu 
và thirc tin cCia co quan, don vj. 
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- Tng hop, báo cáo kt qua dâo to, bM duOng cong chirc, viên chüc hang 
tháng, qu, nãrn gui Ban Giám dôc SO' và các co quan lien quan theo quy dnh. 

2. Van phông SO' 

Phi h9p vói phông To cht'rc - Pháp ch tharn mtru vói lãnh do S& trong 
cOng tác lãnh do, chi do cácphOng chuyên rnOn, các don vj s1r nghip thuc S& 
triên khai Kê hoch dào tao, bôi dilOTlg nãrn 2020 cüa ngânh; tong h9p thành tIch, 
kêt qua h9c tp cüa cong chtrc, viên chi1rc, tham mini chê d khen thi.xing dam bão 
kp thii, diing quy dnh hin hành cüa nhà nuó'c, cüa tinh và quy chê cüa Co quan. 

3. PhOng K hoch - Tài chInh 

Chü trI, phôi hgp vó'i phông T chüc - Pháp ch& tham mini b trI ngân 
sách cho cong tác dào tao, bôi duOng cong chirc, viên chirc dam báo kjp thOi, 
dung quy djnh hin hành. 

4. Các phông chuyên niôn, do'n vj sii' nghip thuc SO': 

Ph& hçcp vó'i phOng T chirc - Pháp ch, tharn rnuu vci länh do Sâ các 
ni dung lien quan den cOng tác dào tao, bôi duo'ng nâng cao trInh d chuyên 
mOn, nãng lirc thirc tin cho di ngQ cOng chü'c, viên chirc cüa Co quan, don vj 
dam bâo kjp thOi, hiu qua. 

Càn cir ni dung k hoch, yêu câu các phOng chuyên rnôn, don vj si,r 
nghip cong 1p thuc S to chirc triên khai thirc hin./. 

Nd nhân: 
- SôNi vu (b/c); 
- Lãnh do So; 
- Các phOng, don vl sir nghip thuc SO' (t/h); 
- Lisu VT. TCPC. 
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