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TỈNH LẠNG SƠN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho 

cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế  

giai đoạn 2021-2025 

 

 Thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

 Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ 

năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 

- 2025. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực làm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại của tỉnh.  

 2. Yêu cầu  

Tổ chức và tham gia các khóa bồi dưỡng đảm bảo hợp lý về thời gian, nội 

dung bồi dưỡng thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc cử cán bộ, công 

chức đi bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng và đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, gắn 

việc bồi dưỡng đi đôi với thực hành, sử dụng kiến thức và kỹ năng hội nhập 

quốc tế trong thực thi công vụ. 

II. MỤC TIÊU 

1. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh làm 

công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại có chất lượng cao, chuyên nghiệp, có số 

lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng làm việc được trong môi trường quốc tế.  

 2. Giai đoạn 2021-2025 (5 năm), có khoảng 500 lượt cán bộ lãnh đạo, 

công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại của các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các huyện và thành phố được tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng cơ bản, nâng cao, chuyên sâu kiến thức, kỹ năng do Bộ Ngoại 

giao tổ chức trong khuôn khổ Đề án.  

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG  

1. Đối tượng 

a) Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các huyện và thành phố thuộc tỉnh. 

b) Công chức, viên chức phụ trách tham mưu các lĩnh vực chuyên môn có 

liên quan đến hội nhập quốc tế, cần được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.   
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2. Nội dung 

a) Tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế 

Hàng năm cử tham gia từ 05-08 lớp bồi dưỡng ở Trung ương hoặc các 

tỉnh khác, mỗi lớp khoảng 03- 05 lượt cán bộ, công chức, viên chức.  

b) Tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế bằng tiếng Anh 

và các khóa thực hành, thực tế kỹ năng hội nhập quốc tế  

Hàng năm cử tham gia từ 05-08 lớp ở Trung ương, mỗi lớp từ 03-05 lượt 

cán bộ, công chức, viên chức tham gia.  

c) Tổ chức lớp bồi dưỡng tập trung tại tỉnh 

Phối hợp với đơn vị của Bộ Ngoại giao tổ chức từ 01 đến 02 Lớp “Bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế” tại tỉnh (khoảng 120 học viên/ lớp, 

trong đó 50% là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; 50% là học viên của các 

tỉnh trong khu vực), trong 02 ngày.  

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ lập dự toán 

- Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về 

việc quy định mức chi thực hiện công tác đào đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế, đối tượng và 

mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Lạng Sơn.  

2. Nguồn kinh phí 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến 

thức và kỹ năng làm công tác hội nhập quốc tế sử dụng dự toán kinh phí chi thường 

xuyên được giao hàng năm để đảm bảo chế độ cho học viên theo quy định. 

- Giao Sở Ngoại vụ chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với kinh phí bồi dưỡng 

không thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao của 

cơ quan, đơn vị. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Ngoại vụ  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh và các đơn vị thuộc 

Bộ Ngoại giao triển khai Kế hoạch, đảm bảo về chất lượng, tiến độ và hiệu quả; 

thông báo các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm; 

tham mưu xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng tại tỉnh; 

tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình 

triển khai thực hiện. 
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2. Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện và thành phố  

Hàng năm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng 

theo Kế hoạch; phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch./.  
 

 

 

 Nơi nhận:     
- Bộ Ngoại giao (B/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện và thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KT, KGVX; 

- Lưu: VT, THNC (NTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà  
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