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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025  
 

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; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của 

Bộ Tài chính quy hướng dẫn việc 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; Kế 

hoạch số 1413/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025; Văn bản số 2580/BNV-ĐT 

ngày 06/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng 

cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025; 

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 

giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

1. Mục tiêu 

Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã 

hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, 

công chức xã theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025. 

2. Đối tượng 

Cán bộ, công chức của 197 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

(Chi tiết các chức danh cán bộ, công chức xã có phụ lục số 01 đính kèm) 

3. Nội dung bồi dưỡng 

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính, cập nhật 

những văn bản quy phạm pháp luật, những quy định mới thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của cán bộ, công chức xã. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu; 

chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng cán bộ, công 

chức xã. 

4. Kinh phí thực hiện 

Sử dụng nguồn vốn Trung ương phân bổ để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

(Chi tiết có phụ lục số 02 đính kèm) 



 
 

5. Một số giải pháp 

- Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức và quyết tâm của chính 

quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu UBND các xã đối với thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đề cao nhận thức, trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức có ý thức tự học 

tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phát triển năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong giai đoạn mới và theo quy định của Chính phủ. 

- Triển khai kịp thời các bộ chương trình tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công 

chức xã do Bộ Nội vụ và các bộ chuyên ngành xây dựng, ban hành và chuyển 

giao cho địa phương tổ chức thực hiện, đồng thời nghiên cứu biên soạn các 

chương trình, tài liệu bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng nhằm tăng cường 

năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức xã, nhất là số cán bộ, 

công chức tại các địa bàn khó khăn, còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng công 

tác, chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các lớp bồi dưỡng phù hợp với tình hình 

thực tế, kết hợp giữa học tập nghiên cứu lý luận với học tập theo các mô hình trực 

quan điển hình. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn vốn Trung ương kết hợp huy động thêm 

nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch, huy 

động và đa dạng hoá các nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức xã. 

- Chủ động tham gia tập huấn giảng viên, báo cáo viên do Bộ Nội vụ tổ 

chức để chuyển giao tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã. 

6. Tổ chức thực hiện 

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hằng năm cụ thể hóa 

các nội dung, đối tượng, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã nhằm 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trình UBND 

tỉnh phê duyệt (tổ chức lớp học trực tiếp trong điều kiện bình thường; trực tuyến 

trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp); phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện; trước 31/12 hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

và Bộ Nội vụ kết quả bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo quy định. Kết thúc 

giai đoạn tổ chức tổng kết, đánh giá làm cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

giai đoạn tiếp theo. 

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Nội vụ hằng năm, căn cứ nguồn vốn Trung ương phân bổ, cân đối, đề 

xuất UBND tỉnh bố trí kính phí đảm bảo thực hiện các mục tiêu và giải pháp của 

Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức 

xã đi học và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

- UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với 

Sở Nội vụ triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; kiểm tra, giám sát cán bộ, công 



 
 

chức được cử đi bồi dưỡng, gắn trách nhiệm chuyên môn với người được bồi 

dưỡng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức và xây dựng, lựa chọn 

cán bộ nguồn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc thay đổi, Sở 

Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (để t/h); 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, PCVP (Ô.Đương); 

- Lưu: VT, VX4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Phan Trọng Tấn 



 
 

Phụ lục số 01 
CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ 

CẦN BỒI DƯỠNG ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       /     /2022  

của UBND tỉnh Phú Thọ) 
 

 

STT Chức vụ, chức danh 
Nội dung, chương 

trình bồi dưỡng 
Ghi chú 

I Cán bộ xã 

Thực hiện Chương 

trình bồi dưỡng theo vị 

trí việc làm, gắn với 

chức danh cán bộ, công 

chức xã do Bộ Nội vụ 

hướng dẫn, quy định 

 

1 Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy  

2 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND  

3 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND  

4 Chủ tịch UBMTTQ  

5 Chủ tịch Hội Phụ nữ  

6 Chủ tịch Hội CCB  

7 Chủ tịch Hội Nông dân  

8 Bí thư Đoàn Thanh niên  

II Công chức xã  

1 Địa chính - NN-XD&MT  

2 Tư pháp - hộ tịch   

3 Văn phòng - thống kê  

4 Văn hóa - xã hội  

5 Tài chính - kế toán  

6 Chỉ huy trưởng QS  

 

 



 
 

Phụ lục số 02 
NHU CẦU KINH PHÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ 

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 263/QĐ-TTG NGÀY 22/02/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        /      /2022 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Nội dung 
Tổng 

số xã 

Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-2025 

Chi chú 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về 

quản lý hành chính, cập nhật những văn bản quy 

phạm pháp luật, những quy định mới thuộc lĩnh 

vực chuyên môn của cán bộ, công chức xã. 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý 

kinh tế - xã hội chuyên sâu; tư duy về phát triển 

kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới 

phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng nhóm 

đối tượng cán bộ, công chức xã. 

- Tập huấn giảng viên, báo cáo viên do Bộ 

Nội vụ tổ chức để chuyển giao tài liệu bồi dưỡng 

cho cán bộ, công chức xã 

197  1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000  

Cộng   1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000  

Tổng nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 là: 6.400.000.000 đồng (Sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng) 
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