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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; 

Căn cứ 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 và quyết toán kinh phí dành cho 

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

Căn cứ Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị 

tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 905/TTr-SNV ngày 

27/3/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2022 đối với các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị hành chính, 

sự nghiệp trực thuộc (bao gồm các đơn vị cấp xã). 

Kế hoạch bao gồm các định suất đào tạo, bồi dưỡng thực hiện trong năm 

2021 còn chuyển tiếp thực hiện trong năm 2022 và các định suất đào tạo, bồi 

dưỡng trong năm 2022; trong đó, bao gồm các định suất dành cho các cơ quan, 



 

đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể các cấp; định suất bố trí viên chức tham gia đào 

tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của tỉnh (bao gồm các 

lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tiếng dân tộc, 

kiến thức quốc phòng - an ninh), kèm theo một số chỉ tiêu theo nhu cầu của các 

đơn vị để có cơ sở chi trả từ nguồn kinh phí của đơn vị; không bao gồm các chỉ 

tiêu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo Chương trình mục tiêu hoặc các Chương 

trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên biệt của các Sở, ngành có liên quan đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cụ thể nêu tại 03 biểu tổng hợp đính kèm 

Quyết định này. 

Điều 2. Giao các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Căn cứ Kế hoạch ban hành theo Quyết định này, quyết định phân bổ chỉ 

tiêu thực hiện cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ quan và các đơn vị trực 

thuộc (trong trường hợp chỉ tiêu tại Kế hoạch đang phân bổ chung theo nhóm đơn 

vị) để triển khai và gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 10/4/2022 để theo 

dõi, giám sát, kiểm tra và phối hợp theo chức năng, thẩm quyền. Trên cơ sở đó, 

triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân kỳ thực hiện hợp lý chỉ tiêu được 

phân bổ nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch khả thi, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, đúng đối tượng và không ảnh hưởng đến việc hoàn thành chức 

năng, nhiệm vụ được giao; 

Riêng chỉ tiêu đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể các 

cấp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ. 

- Chú trọng ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức được quy 

hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp để đáp ứng và chuẩn hóa tiêu 

chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm theo quy định; đồng thời phù hợp với nhu 

cầu công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Đối với các trường hợp phát sinh ngoài Kế hoạch, căn cứ theo phân cấp 

thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành, chủ động xem xét 

hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét để tạo điều kiện về thời gian nhằm khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập để cập nhật kiến thức, nâng 

cao trình độ; trường hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ quan, đơn vị, có thể cân 

đối để hỗ trợ kinh phí từ nguồn tự chủ của cơ quan, đơn vị hoặc nguồn hợp pháp 

khác (nếu có) trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và phù hợp với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi và 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định này; đảm bảo việc quản lý, 

phân cấp sử dụng kinh phí, cử và áp dụng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành, phù hợp với kế hoạch kinh phí 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022 được bố trí từ 



 

nguồn ngân sách, nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, nguồn kinh 

phí hỗ trợ của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế;  

Trên cơ sở đó, đối với các lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước và đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình kế hoạch chung 

của tỉnh, có thể cân đối, điều phối chỉ tiêu thực hiện theo nhu cầu phát sinh thực 

tế khi mở lớp; 

Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương phát sinh nhu cầu, kịp thời phối 

hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch – 

nếu cần thiết.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội 

vụ, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;       

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như Điều 4; 

 - Bộ Nội vụ (để b/c); 

 - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (để b/c); 

 - CT và các PCT UBND tỉnh;                                                                   
 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

 - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

 - VPUB: LĐ; 

 - Lưu VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Trần Quốc Nam 
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