ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ
Số:
/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Trà, ngày
tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
cho cán bộ, công chức các phường thuộc quận
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI,
nhiệm kỳ 2020-2025, Thông báo số 21-TB/QU ngày 14 tháng 12 năm 2020 của
Quận ủy Sơn Trà về thống nhất cho chủ trương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức
quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức các phường thuộc quận;
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Nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện của cán bộ, công chức cấp phường và quận
để thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
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UBND quận Sơn Trà phối hợp với Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng mở
một lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công
chức các phường thuộc quận với nội dung cụ thể như sau:
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1. Mục đích
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Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý, điều hành, thực thi công vụ, công
tác quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ, công chức các phường thuộc quận;
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Nhằm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định về trình độ đào tạo, bồi
dưỡng đối với các ngạch công chức hành chính cấp phường và quận để thực hiện
Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm
tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng.
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2. Yêu cầu

Nắm vững các nội dung về lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực thi công vụ;
nhận thức được tầm quan trọng và vận dụng hiệu quả các kỹ năng: Thu thập và xử
lý thông tin; phối hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý; cải cách hành chính nhà
nước; quản lý tài sản, tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; giao tiếp hành
chính, đạo đức công vụ; soạn thảo văn bản quản lý hành chính…
Học viên phải tham gia đầy đủ các buổi học, chấp hành đúng các quy định
của cơ sở đào tạo có liên quan đến lớp học, nghỉ học phải có lý do chính đáng, phải
báo cáo xin phép gửi đến UBND quận (qua Phòng Nội vụ) và cơ sở đào tạo.
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II. NỘI DUNG LỚP BỒI DƯỠNG
1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức các phường.
2. Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
3. Số lượng học viên: Khoảng 80 học viên (Theo danh sách đính kèm).
4. Thời gian, địa điểm học
a) Thời gian: Học ngoài giờ hành chính và ngày cuối tuần. Dự kiến khai
giảng trong tháng 02 năm 2021.
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b) Địa điểm: Tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.
5. Tài liệu học tập: Do cơ sở đào tạo đảm bảo.
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6. Chịu trách nhiệm giảng dạy: Giảng viên của Trường Chính trị thành phố
Đà Nẵng truyền đạt các nội dung của lớp bồi dưỡng.

am

7. Kinh phí lớp học: Được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách quận.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Phòng Nội vụ
Tham mưu UBND quận tổng hợp số lượng và danh sách cán bộ, công chức
tham gia lớp học; dự trù kinh phí tổ chức; ký hợp đồng với Trường Chính trị về các
nội dung có liên quan đến công tác tổ chức lớp học; phối hợp với Trường Chính trị
tổ chức khai giảng, bế giảng lớp học.
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu các nội dung liên quan về kinh phí để
tổ chức lớp bồi dưỡng trên.
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3. Các địa phương và cán bộ, công chức tham gia lớp học
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a) Đối với Đảng ủy, UBND các phường: Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ,
công chức tham gia lớp bồi dưỡng đảm bảo theo yêu cầu và đạt kết quả tốt.
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b) Đối với cá nhân: Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế đào tạo, bồi
dưỡng và chịu sự quản lý của nhà trường; sắp xếp thời gian, công việc chuyên môn
để tham gia học tập nghiêm túc, đạt kết quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được
phân công.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức các phường thuộc quận Sơn Trà./.
Nơi nhận:
- TT Quận ủy;
- Lãnh đạo UBND quận;
- Trường Chính trị TP;
- Ban Tổ chức Quận ủy;
- Phòng TCKH quận;
- Đảng ủy, UBND các phường;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Sơn Trà

