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UBND TỈNH HÀ TĨNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 191 /KH-SXD 
 

 

 

Hà Tĩnh, ngày 30   tháng  01   năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 

 

 I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức Sở Xây dựng. 

 2. Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức ngành xây dựng nhằm tăng 

cường khả năng phối hợp, nâng cao hiệu quả làm việc, phục vụ tổ chức và nhân dân 

ngày càng tốt hơn. 

 II. Nội dung kế hoạch: 

 1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm: 

 - Lý luận chính trị; 

 - Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước; 

 - Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; 

 - Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác. 

 2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức:  

 - Cán bộ, công chức phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận; 

kiến thức, kỹ năng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác 

theo quy định. 

 - Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào phải 

đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ 

và ngạch, chức danh đó. 

 - Cán bộ, công chức, sau khi đã được đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ việc 

hoặc chuyển công tác khỏi khu vực nhà nước vì lý do cá nhân thì phải bồi thường 

cho cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức các chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo 

quy định của Nhà nước. 

3. Quyền lợi của cán bộ, công chức: 

- Cán bộ, công chức được  cử đi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan bố trí thời 

gian và kinh phí theo chế độ quy định.  

- Trong trường hợp cán bộ, công chức theo nguyện vọng cá nhân mà được cơ 

quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được cơ quan hỗ trợ về thời gian 

và kinh phí tuỳ theo khả năng và điều kiện cho phép.  

- Trong thời gian được cử đi dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công 

chức được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định. 
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4. Các hình thức cơ bản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là tập 

trung, bán tập trung, tại chức: 

Việc lựa chọn hình thức nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiên phải do cán bộ 

công chức, đề xuất với Cấp ủy, Lãnh đạo Sở và trên cơ sở các tiêu chuẩn, chức 

danh cụ thể Cấp ủy, lãnh đạo Sở quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối 

với từng đối tượng cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các 

khoá đào tạo, bồi dưỡng. 

5. Danh sách đối tượng đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 

(Có Phụ lục kèm theo) 

 III. Tổ chức thực hiện: 

 Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 được phê duyệt, các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở triển khai kế 

hoạch đúng tiến độ, đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

       Trần Xuân Tiến 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

      SỞ XÂY DỰNG 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số: 191 /KH-SXD ngày 30 / 01  /2020 của Sở Xây dựng) 

 

TT Chương trình đào 

tạo 

Danh sách đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 
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Trung cấp chính trị 

Lê Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Sở 

Đào Thị Hồng Sương, Phụ trách Kế toán 

Hồ Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động xây dựng 

Nguyễn Phương Hiền, Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà, Thị trường bất động sản và Vật liệu xây dựng 

Phan Văn Cường, Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Kiến trúc – Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị 
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Chuyên viên chính 

Nguyễn Khánh Trà, Phó Trưởng phòng Phòng Quy hoạch – Kiến trúc – Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị 

Lê Danh Trường, Chuyên viên Văn phòng Sở 

Nguyễn Ngọc Tú, Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động xây dựng 

Bùi Thị Bích Thảo, Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Kiến trúc – Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị 

3 Thanh tra viên chính Nguyễn Khắc Hậu, Phó Chánh Thanh tra Sở 

Hoàng Xuân Trường, Thanh tra viên 

4 Thanh tra viên Phạm Thị Định, Chuyên viên Thanh tra Sở 
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Cập nhật bồi dưỡng 

kiến thức quốc 

phòng và an ninh 

Phan Lê Hùng, Trưởng phòng Quản lý Nhà, thị trường Bất động sản và Vật liệu xây dựng 

Hoàng Lê Trang, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị 

Phạm Đức Bằng, Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng 

 

 


