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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
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;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ hướng dẫn 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 Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị
sự nghiệp; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai rà soát, đăng ký nhu cầu đào
tạo giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
1. Các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
Rà soát đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công
chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo,
quản lý từ cấp phòng trở lên;
Các trường hợp công chức có trình độ đào tạo (dưới Đại học) chưa phù hợp
với khung năng lực vị trí việc làm, chưa tham gia đào tạo trong năm 2020 tại các cơ
quan (Lao động - Thương binh và Xã hội) giao các cơ quan đăng ký cử công chức
tham gia đào tạo;
Lưu ý: Tiêu chuẩn ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiêu chuẩn tin học theo quy
định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy
trong các các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT thực hiện theo các Thông tư 01, 02, 03, 04
năm 2021 của Bộ GDĐT (Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số,
TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, TCCDNN và
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp
lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số
04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức
giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập).

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Đối chiếu tiêu chuẩn đối với cán bộ theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV
ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể
đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; đối với công chức cấp xã theo
Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 về việc hướng dẫn một số quy
định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã,
thôn, tổ dân phố; Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La); đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về tin học, bồi dưỡng
quản lý nhà nước,...theo biểu mẫu gửi kèm công văn này;
- Đối với các trường hợp cán bộ cấp xã chuyển sang giữ chức danh công
chức có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp với chức danh hiện
đang đảm nhiệm đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát đăng ký tham gia
đào tạo để đảm bảo tiêu chuẩn;
- Đối với các trường hợp cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về trình độ đào
tạo không tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ yêu cầu Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đăng ký nghỉ chế độ theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP năm từ nay đến 2025 theo biểu gửi kèm;
Lưu ý: Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã đăng ký đào tạo trình độ tin
học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
3. Phòng Nội vụ
- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
triển khai, thực hiện; tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ,
công chức cấp xã có nhu cầu đào tạo. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát Ủy ban
nhân dân huyện.
4. Thời gian các cơ quan đơn vị gửi báo cáo
- Đối với các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT, giao phòng GD&ĐT tổng hợp theo
từng cấp học và báo cáo toàn ngành.
- Chậm nhất 17h00', ngày 31/3/2021 các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn
hoàn thiện gửi báo cáo và biểu tổng hợp (biểu 01, 02, 03 gửi kèm công văn này) về
Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) theo địa chỉ Email:
tranlamyc@gmail.com.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, NVLâm, 80 bản.
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