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          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 
----- 

 

Căn cứ Quy hoạch cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các cơ 

quan, địa phương, đơn vị; xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ 

Thành ủy ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng 

viên Thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

- Nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được 

giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực đáp ứng nhu cầu xây dựng và 

phát triển Thành phố, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở. 

- Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị và bản thân công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một 

cách tích cực. 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với nhu cầu và quy hoạch cán bộ.  

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG  

(Danh mục các lớp, thời gian và đối tượng đào tạo bồi dưỡng có bảng tổng 

hợp kèm theo) 

III. KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng của thành phố do ngân sách thành phố cân đối, 

bố trí. 

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh chỉ đạo, quyết toán từ nguồn ngân sách 

tỉnh hỗ trợ năm 2021 (nếu có). 

- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh và Trung ương: do ngân sách cấp tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng chi trả; trường hợp cần thiết ngân sách thành phố hỗ trợ một 

phần tùy theo tính chất, đối tượng của các lớp cụ thể. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Thành ủy 
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 Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu 

quả  kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021; tổng hợp, báo cáo Ban Thường 

vụ Thành ủy. Tham mưu cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đúng quy định. 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Chỉ đạo Trung tâm Chính trị Thành phố; phối hợp với các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo trình, giáo án, bố trí giáo viên 

và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị Thành phố, đảm bảo 

tiến độ, chất lượng. 

3. Uỷ ban nhân dân Thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phối hợp để tổ 

chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng có nội dung liên quan tại Trung tâm Chính trị 

Thành phố, đảm bảo chất lượng. 

- Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Ban Thường vụ Thành ủy phê 

duyệt, căn cứ quy mô, tính chất và định mức kinh phí được cấp cho các đối tượng, 

cân đối ngân sách chuyển cho Trung tâm Chính trị Thành phố để tổ chức thực 

hiện. 

4. Trung tâm Chính trị Thành phố 

- Đối với các lớp bồi dưỡng đã có trong Kế hoạch, Trung tâm Chính trị chủ 

động triển khai mở lớp. Đối với các lớp đào tạo, phối hợp với Ban Tổ chức Thành 

ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định mở lớp và công 

nhận học viên hoàn thành chương trình đào tạo. Kịp thời báo cáo Thường trực 

Thành ủy qua Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy để tháo gỡ những vướng 

mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức 

hội nghị Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội; theo dõi, tổng hợp việc 

tham gia của các thành viên tại các hội nghị.  

- Hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả các lớp đào tạo bồi dường cho Thường 

trực, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán các nguồn ngân sách theo quy định. 

5. Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan 

Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đơn 

vị liên quan phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố triển khai tổ chức tốt các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng. 

6. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở Trung ương, Tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ thông báo chiêu sinh và các quy định liên quan 

trình Thường trực Thành ủy (qua Ban Tổ chức) xem xét, quyết định cử cán bộ 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

7. Đối với các lớp đào tạo phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú 

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) 
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- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố 

và các tổ chức đảng trực thuộc khảo sát, lập danh sách học viên, trình Ban Thường 

vụ Thành ủy phê duyệt và làm việc với Trường Chính trị Trần Phú thống nhất về 

nội dung chương trình học, thời gian, kinh phí đào tạo. 

- Trung tâm Chính trị Thành phố chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực 

hiện; thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định.   

Căn cứ Kế hoạch này các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; trường hợp 

có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy để xem xét điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     

- BTG, BTC Tỉnh uỷ (B/c) ;                                                                                                                                       

- Trường Chính trị Trần phú (phối hợp); 

- TT Thành uỷ, HĐND; lãnh đạo UBND TP; 

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Thành uỷ, TTCT TP; 

- Phòng Nội vụ, các đoàn thể TP; 

- Các TCCS Đảng trực thuộc; 

- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy; 

- Lưu VT.                                                                                                                                                                              

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 
 

 

Lương Quốc Tuấn 



ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                                              

 

DANH MỤC 
Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 15  - KH/Th.U ngày 04  /02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy) 
----- 

 

 

TT Lớp đào tạo, bồi dưỡng 
Số  

lớp 

Số học 

viên 
Đối tượng Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

ĐT-DB 

(ngày) 

Thời gian khai 

mạc 

I  Đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị thành phố  

1 
Tổ chức Lớp Trung cấp LLCT khóa 

2020-2022 (đã triển khai năm 2020) 
01 90 Cán bộ TP, phường xã 

Ban Tổ chức, 

Trung tâm chính 

trị 

Trường Chính 

trị Trần Phú 18 tháng 
Lịch của trường 

Chính trị 

2 Lớp Sơ cấp LL Chính trị - HC 01 50 
Cán bộ, đảng viên Thành phố và 

cơ sở 

Ban Tuyên giáo, 

Trung tâm chính 

trị 
Ban Tổ chức 30 

 

3 Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 02 180 Quần chúng ưu tú 
Trung tâm chính 

trị Ban Tổ chức 5  

4 Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới 02 120 Đảng viên dự bị 
Trung tâm chính 

trị Ban Tổ chức 8  

5 

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thể 

(Mặt trận TQ, phụ nữ, Cựu chiến binh, 

Nông dân, Đoàn Thanh niên) 

05 1.000 
Cán bộ thôn, tổ dân phố; BCH 

các đoàn thể cấp phường, xã 

MTTQ, đoàn thể 

TP 
Trung tâm 

chính trị 
2 

- ND: Tháng 4 

- Thành Đoàn: Tháng 5 

- CCB: Tháng 7 

- Hội LHPN 

: Tháng 9 

6 

BD các chuyên đề (Vấn đề tôn giáo và 

chính sách tôn giáo; giáo dục đạo đức 

cách mạng trong thời kỳ mới; hội nhập 

quốc tế; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam) 

08 1.600 

Cấp ủy cơ sở; cán bộ Mặt trận và 

các đoàn thể cơ sở; học sinh các 

trường học 

Trung tâm chính 

trị    
Ban Tuyên 

giáo  
1/2 
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TT Lớp đào tạo, bồi dưỡng 
Số  

lớp 

Số học 

viên 
Đối tượng Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

ĐT-DB 

(ngày) 

Thời gian khai 

mạc 

7 
Tập huấn công tác bầu cử Quốc Hội, 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

01 150 Cán bộ làm công tác MTTQ 

thành phố và cơ sở tham gia các 

tổ chức bầu cử 

 MTTQ thành phố, 

Phòng Nội vụ 
 Trung tâm 

chính trị 
1 

Tháng 3  

8 Tập huấn công tác tôn giáo 01 100 

Ủy viên Ban đoàn kết công giáo 

Thành phố, Hội đồng mục vụ các 

giáo xứ, giáo họ; chủ tịch, phó 

chủ tịch UBMTTQ xã phường 

TT.BCĐ công tác 

tôn giáo, MTTQ  

Ban Dân vận, 

Nội vụ, Trung 

tâm chính trị 

1 

 

9 
Bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn và chế 

độ chính sách cho người lao động 
01 330 

UVBCH, UVUBKT, UV Ban nữ 

công LĐLĐ Thành phố; CT, Phó 

CT, Chủ nhiệm UBKT, Ban nữ 

công các công đoàn cơ sở 

Liên đoàn lao 

động TP 
Trung tâm 

chính trị 
1 

 

10 
BD Chuyên đề về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
10 2000 

Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, 

trưởng thôn, các đoàn thể 
Ban Tuyên giáo Trung tâm 

chính trị 
1/2 

 

11 
Hội nghị Báo cáo viên và cộng tác viên 

dư luận xã hội 
11 kỳ 100/ lớp 

Báo cáo viên cấp ủy; Cộng tác 

viên dư luận XH; Các đơn vị 

trong khối tuyên giáo, các ban, 

đoàn thể Thành phố và các 

TCCSĐ không có BCV, CTV 

Ban Tuyên giáo Trung tâm 

chính trị 
1/2 Hằng tháng 

12 
Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên, Cộng 

tác viên dư luận xã hội Thành phố 
01 100 

Báo cáo viên cấp ủy; Cộng tác 

viên dư luận XH; Các đơn vị 

trong khối tuyên giáo và các 

TCCSĐ không có BCV, CTV 

Ban Tuyên giáo Trung tâm 

Chính trị 
1 ngày Tháng 6 

13 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo 01 120 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy các 

phường, xã; cấp ủy phụ trách 

công tác tuyên giáo của các 

TCCSĐ trực thuộc; các đơn vị 

khong khối tuyên giáo 

Ban Tuyên giáo Văn phòng 

Thành ủy;  
1,5 ngày  Tháng 8 
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TT Lớp đào tạo, bồi dưỡng 
Số  

lớp 

Số học 

viên 
Đối tượng Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

ĐT-DB 

(ngày) 

Thời gian khai 

mạc 

14 Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra 01 216 

BCH Đảng bộ TP; UBKT Thành 

ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ 

trực thuộc 

Ủy ban Kiểm tra Trung tâm 

chính trị 
2 ngày 

Quý I 

15 

Tập huấn chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về nông dân và công tác vận động 

nông dân 

01 165 BCH Hội nông dân xã, phường Hội Nông dân Trung tâm 

Chính trị 
½ ngày 

Tháng 8 

16 
Tập huấn thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân 

phố 
01 150 Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố UBND TP 

Ban Dân vận, 

Phòng Nội vụ, 

Trung tâm 

chính trị 

02 ngày Quý II 

17 

Tập huấn chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phụ nữ và công tác PN; Học tập 

NQ ĐH XIII của Đảng; NQ ĐH Đại biểu 

Phụ nữ TP. 

01 196 
BCH Hội LHPN và xã phường, 

đơn vị trực thuộc 
Hội LHPN 

Trung tâm 

Chính trị 1 ngày Tháng 9 

18 
Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đại biểu 

HĐND Thành phố và phường xã 
01  

Đại biểu HĐND TP và phường, 

xã 
TT.HĐND TP 

Trung tâm 

Chính trị 01 ngày Quý III 

19 
Tập huấn nghiệp vụ Tổ chức cho TCĐ 

khối DN, các phường, xã 
01 60 

Cấp ủy viên của các TCĐ trong 

DN, Bí thư, PBT, VP Đảng ủy 

các phường, xã 

Ban Tổ chức 
Trung tâm 

Chính trị 01 ngày Quý II 

Tổng cộng 
39 lớp, 11 kỳ 

BCV 
 

 

 
  

 

II  Hoạt động do tỉnh giao (Thông báo số 389-TB/TU ngày 08/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)  

1 Nói chuyện thời sự, chính sách mới 02 

600 

người/ 

lớp 

Cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu 

trên địa bàn thành phố 
Ban Tuyên giáo 

Văn phòng 

Thành ủy 

01 

buổi/hội 

nghị 

Quý II và Quý 

IV 

III Đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh và Trung ương    

1 Đào tạo/hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính  07  Đã đăng ký  
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TT Lớp đào tạo, bồi dưỡng 
Số  

lớp 

Số học 

viên 
Đối tượng Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời 

gian 

ĐT-DB 

(ngày) 

Thời gian khai 

mạc 

trị 

2 Đào tạo Trung cấp chính trị hệ tập trung  07 
Cán bộ đương chức và cán bộ 

quy hoạch xã, phường 
Ban Tổ chức   

 

3 
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng tại 

Trung ương 
 11 Cán bộ cơ quan Thành ủy Ban Tổ chức   

 

4 
Bồi dưỡng công tác đoàn thể tại Trung 

ương 
 06 

Cán bộ cơ quan MTTQ và các 

đoàn thể 
Ban Tổ chức 

Các đoàn thể 

TP 
 

 

5 
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn 

thể tại tỉnh 
 Thực hiện theo thông báo về số lượng, đối tượng, thời gian của Tỉnh 

 

 

Ghi chú: Các lớp đào tạo, bồi dưỡng phát sinh ngoài Kế hoạch do Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định. 
  

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 
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