
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày          tháng  8  năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ 

Thực hiện văn bản số 3706/BNV-ĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-

CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Trên cơ sở tình hình thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP do Bộ Nội vụ chủ trì xây 

dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia một số ý kiến như sau: 

1. Tại Chương II (Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức) 

Đề nghị bổ sung thêm điều, khoản quy định về đối tượng, điều kiện đào 

tạo các trình độ lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp, cử nhân), thực hiện theo 

quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của cơ quan có 

thẩm quyền của Đảng. 

Lý do: Nghị định 101/2017/NĐ-CP chưa quy định rõ đối với đào tạo lý 

luận chính trị nên việc thực hiện thanh toán hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, 

công chức được cử đi đào tạo lý luận chính trị (theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 

số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) còn gặp 

vướng mắc, thiếu cơ sở để thống nhất thực hiện, đồng thời để phân biệt rõ với 

đào tạo trình độ chuyên môn quy định tại Điều 5 của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP. 

2. Tại khoản 4 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 16) 

Đề nghị biên soạn chỉnh sửa cụm từ “tiếng dân tộc” thành “tiếng dân tộc 

thiểu số” 

3. Tại khoản 5, Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 17) 

Đề nghị chỉnh sửa nội dung tại tiết b, khoản 8: “Chương trình, tài liệu bồi 

dưỡng người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên 

môn thuộc Huyện ủy, Quận ủy, Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh...” thành 

“Chương trình, tài liệu bồi dưỡng người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Huyện ủy, Quận ủy, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn trực 

thuộc UBND cấp tỉnh....”.  
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Lý do: Theo quy định hiện hành về tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước 

cấp tỉnh hiện nay, có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (các sở, ban, ngành), không phải thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh và không có đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc HĐND tỉnh. 

4. Một số nội dung khác 

a) Theo quy định hiện nay, các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 

viên, chức vụ lãnh đạo quản lý cơ bản đã có đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ, 

đào tạo, bồi dưỡng (văn bằng, chứng chỉ). Do vậy đề nghị Bộ Nội vụ nghiên 

cứu đối với việc thực hiện chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, 

kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và việc quy định có chứng chỉ bồi dưỡng nội 

dung này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

trong năm của cán bộ, công chức, viên chức. Vì nếu quy định như vậy sẽ thiếu 

tính khả thi trong triển khai thực hiện (thực tế từ năm 2010 đến nay, nội dung 

này cơ bản chưa được thực hiện, mặc dù đã có quy định), đồng thời sẽ đặt nặng 

việc cấp chứng chỉ (hàng năm phải có chứng chỉ bồi dưỡng). Đề xuất nội dung 

này sẽ chuyển thành hình thức bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên 

ngành theo vị trí việc làm hàng năm (bồi dưỡng tối thiểu hàng năm) và không 

cần phải cấp chứng chỉ. 

b) Hiện nay, bên cạnh các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 

nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP, nhiều bộ, ngành Trung ương còn quy định thêm các tiêu 

chuẩn bồi dưỡng chuyên ngành đối với lãnh đạo, quản lý1 . Để đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu để 

tham mưu cho Chính phủ quy định cụ thể, thống nhất trong Nghị định sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. 

Trên đây là nội dung tham gia ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

trân trọng gửi Bộ Nội vụ nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- C, CVP UBND tỉnh; 

Phòng TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu:VT(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

  

 

                                           
1 Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 77/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường... 
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