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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 

 theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 theo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân huyện Bắc 

Bình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu  

a. Mục đích  

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức 

cấp xã trong chuyển đổi tư duy và chuyển đổi số về phát triển kinh tế nông thôn 

trong thời kỳ mới; nâng cao tính chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị và năng 

lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.  

b. Yêu cầu  

- Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng phải được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm 

bảo chất lượng, đúng đối tượng; sau khi được bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 

xã phải nắm vững các kiến thức, kinh nghiệm đã học để triển khai thực hiện 

nhiệm vụ, công việc đạt hiệu quả tốt hơn.  

- Các địa phương chủ động phối hợp trong việc tổ chức thực hiện kế 

hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng 

đạt chuẩn chức danh theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định.  

2. Nội dung bồi dưỡng và số lượng người tham gia 

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ 

tịch các xã: 16 người.  

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Bí thư Đảng ủy các xã: 16 người. 

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức Địa chính - Xây dựng các xã: 

16 người. 

- Bồi dưỡng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới: 16 người. 

- Bồi dưỡng chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn: 16 

người. 

3. Kinh phí 

Theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương 



trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2022 

(phân khai cấp về Sở Nội vụ).  

4. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân các xã chọn cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng 

đúng đối tượng chiêu sinh được phê duyệt tại kế hoạch này, báo cáo kết quả bồi 

dưỡng cán bộ, công chức các xã về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để theo 

dõi tổng hợp. 

Giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ theo dõi công tác bồi dưỡng cán bộ, 

công chức các xã năm 2022 theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND huyện theo quy định./   

 
Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu.                                                                                                            

CHỦ TỊCH 
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