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Phú Thọ, ngày         tháng  02   năm 2023 

 
KẾ HOẠCH  

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2023 
 
 

 

Trên cơ sở rà soát thực trạng và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, Sở 

Tư pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2023 như sau:   

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp hợp 

lý về cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, chuyên nghiệp, vững vàng về chính 

trị, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 - Cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý được đào tạo kiến thức quản 

lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý lãnh đạo; công chức lãnh 

đạo quản lý cấp phòng, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp được cử đi đào 

tạo trình độ Thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ 

năng lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước chuyên viên 

chính và tương đương. 

 - Trên 80% công chức, viên chức được tham gia đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và đào tạo theo chức 

danh nghề nghiệp. 

2. Đối tượng 

 - Lãnh đạo Sở thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. 

 - Lãnh đạo cấp phòng và tương đương. 

 - Các công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở. 

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

1. Phương thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

1.1. Về đào tạo 

- Cử hoặc đề nghị cử công chức, viên chức tham dự các khoá đào tạo trình 

độ đại học, sau đại học phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trước đó trên 

cơ sở đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu 

phát triển nguồn nhân lực của cơ quan.  

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ 

sau đại học phù hợp với công tác chuyên môn và nhu cầu sử dụng lâu dài nguồn 
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nhân lực chất lượng cao của cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

1.2. Về bồi dưỡng 

- Lý luận chính trị: Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn 

quy định đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong cơ quan. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật nội dung các văn kiện, nghị quyết, chủ trương 

của Đảng để nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định.  

- Kiến thức quản lý nhà nước: Cử công chức, viên chức tham gia các lớp 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh 

đạo, quản lý; tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức. Thường xuyên tổ chức cập nhật/tham gia các lớp cập nhật 

kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến thức, phương pháp 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ; kiến thức pháp luật, văn hóa công sở và nâng cao 

ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức. 

 - Kiến thức quốc phòng, an ninh: Theo các chương trình quy định cho 

cán bộ, công chức, viên chức.  

- Kiến thức tin học, ngoại ngữ theo đúng tiêu chuẩn quy định đối với cán 

bộ, công chức, viên chức. 

- Các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ nâng cao trình độ của 

công chức, viên chức do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà 

nước theo lĩnh vực tổ chức. 

2. Dự kiến số lượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 

2.1. Bồi dưỡng về lý luận chính trị 

- Cao cấp lý luận chính trị: Cử 02 cán bộ, đảng viên thuộc diện quy hoạch 

theo quy định (đã đăng ký với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ). 

- Trung cấp lý luận chính trị: Dự kiến cử 03 cán bộ, đảng viên thuộc diện 

quy hoạch theo quy định. 

2.2. Bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công 

chức 

- Chuyên viên cao cấp: 02 Lãnh đạo Sở thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. 

- Chuyên viên chính: 03 công chức, viên chức (đã đăng ký danh sách với 

Sở Nội vụ). 

- Chuyên viên, thanh tra viên: 04 công chức, viên chức (đã đăng ký số 

lượng với Sở Nội vụ). 

2.3. Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý 

- Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở và tương đương: Dự kiến cử 01 lãnh đạo Sở 

và 02 đồng chí trong quy hoạch lãnh đạo Sở (đã đăng ký số lượng với Sở Nội 

vụ). 

- Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo cấp phòng và tương đương: Dự kiến cử 03 

công chức, viên chức lãnh đạo quản lý (đã đăng ký số lượng với Sở Nội vụ). 
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2.4. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

- Trợ giúp viên pháp lý hạng II: 05 TGVPL hạng III. 

- Trợ giúp viên pháp lý hạng III: 01 viên chức. 

- Lớp đào tạo nghề công chứng, đấu giá: Dự kiến cử 05 viên chức. 

2.5. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 

- Tạo điều kiện và cử công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng 

kiến thức, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ giải quyết công việc trong 

các lĩnh vực chuyên môn.  

- Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ khác như tin học, ngoại ngữ: Khuyến khích 

cán bộ, CCVC học tin học, ngoại ngữ để góp phần nâng cao năng suất lao động 

và năng lực quản lý. 

3. Kinh phí dự kiến thực hiện 

Chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học được thực 

hiện theo các quy định hiện hành; từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn 

vị, của người được cử đi đào tạo và từ nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác (nếu 

có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Trưởng các phòng thuộc, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có 

trách nhiệm quán triệt, triển khai các nội dung của Kế hoạch này tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị; bố trí nguồn kinh phí (nếu có) thực hiện 

công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, 

viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và phân công nhiệm vụ phù hợp với 

trình độ sau đào tạo. 

- Giao Văn phòng Sở phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên trong năm 2023; theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo 

kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.  

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn 

vị phản ánh về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TH (H.03b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-13T11:02:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Nhung<nhungtt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-13T14:06:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-13T14:06:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-13T14:07:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




