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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Chƣơng trình quốc gia về học tập ngoại ngữ 

cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” tại tỉnh Lạng Sơn 

 

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 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG  

1. Đối tƣợng áp dụng 

a) Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và người làm việc tại các hội đặc thù. 

b) Cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đ ng, Tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh, cấp huyện. 

c) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, 

công chức cấp xã). 

d) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Không áp dụng đối với các đối tƣợng 

a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Ngoại vụ, có trình độ 

chuyên môn thuộc lĩnh vực ngoại ngữ. 

b) Giáo viên, gi ng viên ngoại ngữ. 
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II. YÊU CẦU 

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công 

chức, viên chức b o đ m phù hợp với đường lối, chủ trương của Đ ng, quy định 

pháp luật của Nhà nước và đáp ứng các yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh trong 

giai đoạn phát triển mới. 

2. Thực hiện có chất lượng, hiệu qu  các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; b o đ m huy động, phát huy tối đa 

các nguồn lực để thực hiện Đề án, trong đó có gắn kết với các chương trình, đề 

án, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khác của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; phát huy tối đa năng lực các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ 

gi ng viên, giáo viên gi ng dạy ngoại ngữ của tỉnh để phục vụ thực hiện Đề án. 

3. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị qu n lý, sử dụng cán 

bộ, công chức, viên chức; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công 

chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ. 

4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại 

ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu qu  trong thực 

thi công vụ. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

a) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; tiêu 

chuẩn chức vụ lãnh đạo, qu n lý; vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ 

theo quy định. 

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất 

lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có kh  năng sử dụng ngoại ngữ thành 

thạo trong công việc, làm việc được trong môi trường quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Triển khai thực hiện có hiệu qu  Đề án “Chương trình quốc gia về học tập 

ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn theo các giai đoạn sau: 

a) Giai đoạn năm 2019 - 2025: 

- Điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng của tỉnh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên 

chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi 

công vụ và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. 

- Phấn đấu mục tiêu đạt được đến hết năm 2025: 

+ 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công 

chức lãnh đạo, qu n lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt 

trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 
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+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, qu n lý đạt trình 

độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 

+ 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, qu n 

lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại các đơn vị hành chính cấp xã có đường biên 

giáp với Trung Quốc hoặc tại các phường thuộc thành phố Lạng Sơn đạt trình độ 

ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định. 

b) Giai đoạn năm 2026 - 2030: 

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ c  về số lượng và chất 

lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đ m b o đến hết năm 2030: 

- 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công 

chức lãnh đạo, qu n lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt 

trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành. 

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, qu n lý đạt trình 

độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành. 

- 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, qu n lý 

cấp xã dưới 40 tuổi công tại các đơn vị hành chính cấp xã có đường biên giáp 

với Trung Quốc hoặc tại các phường thuộc thành phố Lạng Sơn đạt trình độ 

ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.  

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cƣờng tuyên truyền, nâng cao nhận thức  

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và sự cần 

thiết ph i học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực thi công 

vụ và làm việc trong môi trường quốc tế. 

a) Quán triệt các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức giai đoạn 2019 - 2030 theo Quyết định 

1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.  

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, qu n lý trong 

việc thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng 

yêu cầu công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế. 

c) Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức trong việc xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng hàng năm làm cơ 

sở để xây dựng kế hoạch, cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ gắn với yêu cầu công việc, phù hợp 

từng nhóm đối tượng, từng nội dung chương trình. Khuyến khích đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần học và tự học, tích cực, chủ động 

tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để không ngừng nâng 

cao năng lực và kh  năng làm việc, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế. 
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2. Xây dựng, sửa đổi cơ chế, chính sách  

a) Điều chỉnh, bổ sung chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng theo 

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong đó có chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình 

độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút đối với 

những người có trình độ chuyên môn cao lĩnh vực ngoại ngữ về công tác tại 

tỉnh. 

b) Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức 

chủ động đăng ký tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với 

nhiều hình thức khác nhau (học ngoài giờ làm việc, học trực tuyến, học văn 

bằng 2, học từ xa...) để tạo tính chủ động, linh hoạt cho người học. 

3. Nâng cao chất lƣợng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dƣỡng ngoại ngữ tại 

địa phƣơng 

a) Rà soát và đầu tư nâng cấp hiện đại hóa hệ thống các phòng học ngoại 

ngữ tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để 

gi ng dạy, học tập, sát hạch trình độ ngoại ngữ tại tỉnh. 

b) Xây dựng đội ngũ gi ng viên ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Lạng 

Sơn có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có kh  năng tham 

gia gi ng dạy và sát hạch, đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại 

ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức;  

c) Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng trong và ngoài nước có năng lực, uy tín tham gia phối hợp, liên kết với 

tỉnh để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. 

d) Thực hiện cơ chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ linh hoạt, tạo 

điều kiện để cơ quan qu n lý, đơn vị sử dụng và b n thân cán bộ, công chức, 

viên chức có cơ hội được lựa chọn hình thức, nội dung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng phù hợp, b o đ m chất lượng. 

4. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dƣỡng ngoại ngữ 

a) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, 

sau đại học đối với chuyên ngành ngoại ngữ. 

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng (tập trung vào cán bộ, 

công chức lãnh đạo, qu n lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) 

tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại 

ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

c) Tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ 

năng hội nhập quốc tế cho cán bộ địa phương do các bộ, ngành Trung ương tổ 

chức. 

5. Thực hiện quản lý chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng 

a) Tổ chức thi sát hạch, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, 

công chức, viên chức; kiểm tra việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng 
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lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chứng chỉ theo các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thi, đánh giá năng lực. 

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, qu n lý; thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức b o đ m 

tương ứng giữa trình độ, năng lực và kh  năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu 

cầu thực thi công vụ và hội nhập quốc tế. 

6. Hợp tác quốc tế và xây dựng môi trƣờng học tập ngoại ngữ 

a) Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước 

tham gia hỗ trợ, hợp tác đầu tư, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, 

công chức, viên chức. Cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng trung hạn và ngắn hạn 

tại các nước phát triển (Hàn Quốc, Nhật B n, Singapore, Nga, Úc, Hoa Kỳ, 

Trung Quốc, …). 

b) Xây dựng cơ chế huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước 

ngoài tham gia gi ng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, 

công chức, viên chức, đặc biệt chú trọng đến các nội dung về qu n lý, điều hành 

phát triển kinh tế - xã hội, cung ứng dịch vụ công và hội nhập quốc tế. 

c) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ ngoại ngữ như: kết 

hợp với du học nâng cao trình độ; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với 

học tập, nghiên cứu, tr i nghiệm ở nước ngoài. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước 

được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài 

chính, huy động hợp pháp khác. 

2. Nguồn kinh phí đ m b o cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ 

cho cán bộ, công chức được bố trí từ ngân sách theo phân cấp ngân sách hiện 

hành; kinh phí của cơ quan qu n lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của 

cán bộ, công chức; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

theo quy định pháp luật. 

3. Nguồn kinh  phí đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức được bố trí 

từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân 

sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định pháp luật. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Uỷ ban nhân 

dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạnh này đ m b o về nội dung, tiến độ 

và mục tiêu của Đề án. 
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b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường, khuyến khích đào 

tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Tổ chức kh o sát, thống kê để làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi 

dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng hàng năm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch giai đoạn và mục tiêu của Đề 

án. 

d) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

trong việc tổ chức sát hạch, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ, 

công chức, viên chức theo quy định, đ m b o đúng thực chất, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức sơ kết, tổng kết 

thực hiện Đề án. 

e) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và 

đề xuất gi i pháp trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Ban hành hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và xác nhận trình độ 

ngoại ngữ tương đương theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho 

cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Đề xuất chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bao gồm c  đào tạo, bồi 

dưỡng trực tuyến online) theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu 

chung và yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ. 

c) Đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp phòng học ngoại ngữ của Trường 

Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn theo hướng hiện đại, đúng tiêu chuẩn theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng nhu cầu về gi ng dạy, học tập, sát 

hạch, đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên ngay tại địa phương.  

d) Xây dựng đội ngũ gi ng viên ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Sư phạm 

Lạng Sơn có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng 

ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tăng cường hợp tác với 

các cơ sở đào tạo Trung ương, các cơ sở đào tạo nước ngoài để phối hợp, liên 

kết tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại tỉnh. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc qu n lý, 

sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Sở Ngoại vụ 

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kết nối với các tổ 

chức, địa phương của nước ngoài để tăng cường công tác hợp tác quốc tế về đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức 
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tỉnh Lạng Sơn; xúc tiến các hoạt động đối ngoại, tìm kiếm các đối tác và các 

nguồn tài trợ nước ngoài để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài và hợp 

tác đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, kh  năng làm việc trong 

môi trường quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

5. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố 

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung trong kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ giai đoạn 2019-2030 của 

tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức trực thuộc. 

b) Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch này, chủ động đăng ký nhu 

cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ giai 

đoạn 2019 - 2030, đ m b o hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra; chịu trách 

nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền qu n lý đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ngoại ngữ 

đạt chuẩn theo quy định. 

c) Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức 

chủ động, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng ngoại ngữ, đặc biệt ưu tiên các trường hợp cử đi học ngoài giờ hành 

chính, sử dụng kinh phí xã hội hóa. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn 

vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, 

bổ sung vào kế hoạch hàng năm cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận:     
- Bộ Nội vụ 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Đ ng: Tuyên giáo, Dân vận,  

Nội chính, Uỷ ban Kiểm tra; 

- UB MTTQVN tỉnh; các Đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, NC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dƣơng Xuân Huyên 
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