
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

Số: 77 /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  08  tháng  03 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2019 với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều 

hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, có trình độ phẩm chất tốt, có năng lực thực thi công vụ.  

 Đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công 

chức lãnh đạo quản lý và các chức danh ngạch, bậc theo yêu cầu xây dựng và 

phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế. 

II. NỘI DUNG 

 1. Đối tượng: 

 - Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh 

-  Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một 

số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

- Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

tổ chức; 

- Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 

văn hóa thể thao và du lịch từ tỉnh đến xã; 

- Bồi dưỡng cập nhật, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, đạo đức công vụ, 

đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở; 

- Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về công tác quản lý di tích;  

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. 

( Có Phụ lục gửi kèm) 

3. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2019 theo quy định hiện hành.Việc quản lý, sử dụng và quyết toán 



nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị quyết số 

130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở 

- Căn cứ Kế hoạch này, triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2019; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của 

Kế hoạch khi cần thiết; 

- Phối hợp Phòng Tổ chức Cán bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

các đề án, chương trình, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; 

- Thu xếp, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi 

dưỡng đạt kết quả cao. 

2. Phòng Tổ chức Cán bộ 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Phòng, đơn vị, các cá nhân được cử đi 

đào tạo bồi dưỡng thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng rà soát, đánh giá công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên các lĩnh vực. 

3. Phòng Kế hoạch  - Tài chính. 

- Tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

- Hướng dẫn sử dụng, quản lý kinh phí đảm bảo đúng chế độ, quy định tài 

chính hiện hành. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở 

Theo dõi, thực hiện Kế hoạch này; đối với các cá nhân được cử đi đào tạo 

có trách nhiệm nộp các văn bản bản, giấy tờ liên quan đến khóa đào tạo về 

Phòng Tổ chức Cán bộ để theo dõi, lưu hồ sơ. 

Quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn 

vị phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Trưởng các phòng chuyên môn; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB. 

                 

 

 Đã ký 

 Bùi Xuân Thập 
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