
UBND TINH KHAN}1 HOA CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO KHOA HQC VA CONG NGH Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

S: /KH-SKHCN Khánh Hôa, ngày  A1  tháng 01 nám 2022 

KE HOACH 
Dào to, bôi du'&ng cong chfrc, viên churc cüa 

S& Khoa h9c và Cong ngh nãm 2022 

Thirc hin Quyt djnh s 01/QD-UBND ngày 04/01/2021 cUa UBND tinh 
ye vic Ban hânh Kê hoach dào tao,  bôi duo'ng can bO,  cOng chüc, viên chüc 
tinh Khanh Hôa näm 2022, S Khoa h9c vâ Cong ngh xây drng kê hoach  dào 
tao, bOi duö'ng cong chc, viên chic (CCVC) cüa S Khoa h9c và Cong ngh 
(KH&CN) näm 2022 nhu san: 

!. JJOI TUaNG 

- Cong chirc dang lam vic tai  Sà Khoa h9c và Cong ngh, Chi cic Tiêu 
chuân Do lung Chat luçrng. 

- Viên chüc dang lam vic tai  các dan vj sir nghip cOng lip: Trung tarn 
TJng diing tiên bO KH&CN, Trung tam K5 thut Tiêu chuân Do lu?ing Chat 
1uçng. 
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- Dáp iirng tiêu chun ngch cong chirc, tiêu chun chirc danh ngh nghip 
viên chüc, tiêu chuân chirc vi lãnh dao,  quãn 1; vj trI vic lam; gän vôi cong tác 
si:r dung quân 1 CCVC ph hçip vài kê hoach dào tao  bOi duO'ng và thu câu xây 
dirng phát triên nguôn nhân 1irc co quan, dan vj. 

III. NO! DUNG IJAO TAO,  BO! DU'NG 

1. Bi duO'ng L 1un chInh trj 

Trang bj dy dü trInh d 1 1uQn chInh trj theo tiêu chun cho các chirc 
danh lath dao  quán 1; cong chüc, viên chrc thuc nguOn quy hoach cüa Sà 
KH&CN giai doan  2021 - 2026. To chüc phô biên các van kin, Nghj quyêt cüa 
Dáng; bôi dixô'ng cp nhât nâng cao trInh dO 1 1un chInE trj theo quy djnh. 

2. Bi duO'ng kin thi'rc, k näng theo yêu câu vj trI vic lam 

- Trang bi kin thirc, k näng quân l nhà nithc theo Chiiang trInh quy 
djnh cho cong chirc các ngch: chuyên viên cao cap, chuyên viên chInh và 
chuyên viên. 

I 

II. MIJC TIEU 

- Trang bj kin thirc quãn 1 nhà nithc v linh virc KH&CN, k5' näng cn 
thiêt dê thirc thi cong vii, dam bão k näng boat dng nghê nghip dôi vâi viên 
chirc. 
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- Trang bj k5 nAng lânh dto, quãn 12 nhà rnnic theo chirc v1i länh dao, 
quãn 1 cap Si vâ thong thro'ng, lãnh dto quãn 1 cap phông vâ tuong duang. 

- Bi diiô'ng kin thüc, k nàng theo yêu cu vj tn vic lam chuyên mon 
nghip v1i (nghip vçt chuyên ngành, nghip vii chuyên mOn dung chung, chüc 
danh nghê nghip chuyên ngành, chirc danh nghê nghip chuyên mon dung 
chung). 

3. BM du0ng kin thirc quc phông - an ninh 

Thirc hin theo Quyt djnh s 245 0/QD-UBND ngây 24/8/202 1 cüa 
UBND tinh ye Kê hoach cong tác giáo diic quOc phông, an ninh giai don 2021-
2025. 

4. Bi dumg tin hçc 

Tip tçic tp hun, cp nhtt k nàng lien quan tâi các chuong trInh phiic 
vii cho vic t'rng dyng CNTT, chInh phü din tir, sir diing các phân mêm quân 1 
van ban, quán 1 can b, CCVC. 

Khuyn khIch ti,r tham gia các lop bi duâng v CNTT co ban và nâng 
cao. 

5. Bôi duOng ngoi ngü 

Thirc hin theo Quyt djnh s 21 84/QD-UBND ngày 21/8/2020 cüa 
UBND tinh ye Kê hoach triên khai Dé an "Chuong trInh quOc gia ye h9c tp 
ngo1i ngt cho can b, CCVC giai doin 2019 - 2030" t?i  tinh Khánh Hôa giai 
doan 2020 - 2025. 

Khuyên khIch tr tham gia the lap bM duOng v ngoi ngci cti vâi ccvc 

duçc quy hoach chuxc danh lãnh dao  Sâ. 

6. Bi duô'ng ting dan tc và kin thüc Cong tác dan tc. 

Thrc hin theo Quyêt djnh so 771/QD-TTg ngây 26/6/2018 cüa Thii 
tuóng Chinh phü ye Dê an "Bôi duO'ng kién thüc dan tc dôi vOi can b, CCVC 
giai doan 2018 - 2025". 

7. Dào tao  chuyên mon nghip vii cho di ngü CCVC 

- Cir CCVC di dâo tao  trInh d sau dai  h9c trén Co s quy hoach và nhu 
câu cua co quan, don vj và theo Quyêt dinE so 3820/QD-UBND ngày 
28/10/2021 cüa UBND tinh ye Danh m1ic ngânh nghê can dào tao  sau  dai  h9c 
trong và ngoài nithc giai doan 2021 - 2025. 

- Bôi duOng cp nht kin thüc, nâng cao trInhd chuyên mon trong hoat 
dng quân 1 nhà nuO'c ye khoa h9c và cOng ngh: Dôi mâi co chê quãn l khoa 
h9c va Cong ngh tai  da phuong; xây dirng kê hoach và tài chInh khoa h9c Va 
cong ngh; nghip vi thanh tra, thanh tra chuyên dê; thông kê khoa h9c va cOng 
ngh; sa hüu trI tu và an toàn büc xa hat nhan; kêt nôi cung câu và thj trithng 
cong ngh; nghip vii tiêu chuân do luông chat 1ung. 
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Lê Vinh Lien Trang 

No'i nhân: 
- So Nôi vu (VBDT); 
- Lãnh dao SO (VBDT); 
- Các phOng/ don vj (VBDT); 
- Lini: VT, VP. 
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8. Mt s ni dung khác 

- Tharn gia cac ni dung dào tao,  bi dii6ng khác do các Si, ban, ngành t 
chirc: thanh tra, kiêm tra, hi nhp quôc tê, câi cách hành chInh, cp nhtt các 
chinh sách c1ia Dãng và Nhà nrnic... 

IV. KINH PHI 

Vic sir diing kinh phi dào tao,  bi disng CCVC theo Thông tu s 
36/2018/TT-BTC ngày 30/3/20 18 cüa B tris&ng B Tài chInh huóng dan vic 
1p dir toán, quán 1, sü dçing va quyêt djnh kinh phi dành cho cong tác dào tao, 
bôi duo'ng can b, cOng chc, viên chüc và các van bàn quy djnh hin hành 
k.hác. 

V. TO CHUC THçC HI1N 

1. Các phông/&m vj b trI, sp xp d CCVC cüa phông/ do'n vj tham dir 
các khóa dào tao,  bôi duOng nâng cao trInh d chuyên mon nghip v, 1 1un 
chinh tn theo theo kê hoach nay. 

2. Van phông Sâ theo dOi thirc hin k hoach; thirc hin các thu tic tham 
gia các lap dào tao,  bôi dung cho cong chic, viên chirc; thirc hin phân bô kinh 
phi dào tao,  bôi duOng; djnh kST tháng 10 báo cáo kêt qua dáo tao,  bôi duOng 
nàrn 2022 và tOng hp xác djnh nhu câu dáo tao,  bôi duOng cho näm 2023./. 
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Phu tue 
NQI DUNG CIII TIET KE HOCH DAO TiO, BOI DIIUNG 

CONG CHUC, VIEN CH15C CUA S KHOA HQC VA CONG NGH 
NAM 2022 

(Kern theo KI hogch so' /KH-SKJ-IcN ngày /01/2022 cza SO' KFJ&CN) 

STT Ni dung dào tao, bi 
dtrthig 

S hrçrng 

Ghi chü 
Cong chuc Viên chfrc 

Van 
phông 

S& 

Chi 
ciic 

TDC 

Trung 
tam 

KTTDC 

Trung tam 
Ung diing 

TBKH&CN 

I Quán I nhà niró'c 

1 
- Chiscmg trInh Chuyên 
vien 

2 
- Chuo'ng trInh Chuyên 
viên chInh 

2 1 
1. Tuyêt 
2. Linh 
3. Minh Thanh 

- Chucing trInh Chuyên 
viên cao cap 

1 1 .Trang 

II Kiên thtrc Quc phông - An ninh 

1 -Ditisqng2 1 1 
1.Dirc 
2. Scm 

2 -Doitucing3 2 1 2 2 

1. Lôc 
2. Mãi 
3. Thành 
4.Lârn 
5. Lan 
6. Hiu 
7. Hién 

III Dào tio, bi dtro'ng chuyên mon nghip vu 

1 
- Bi duO'ng kin thirc 
länh dto quãn 1 cp S 

1 1. Nhung 

2 
- Bi disO'ng kiên thrc 
länh do quãn 1 cp 
PhOng 

2 
1. Thjnh 
2. Lan 

- Bi duO'ng kin thirc dan 
tc 

4 
- Bi duO'ng tin hQc (phAn 
rnm dung chung ci'ia 
tinh) 

7 2 1 

1. Sinh 
2. Oanh 
3. Hue 
4. Thoi 
5. Phông qlkh 
6. Phông qlcn 
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7. Thanh tra 
8. Phucing 
9. Thäng 
10. Chiên 

- Bèi duO'ng kiên thüc 
chuyên mon nghip V11 

8 8 1 6 

1. Trang 
2. fXrc 
3. Dip 
4. Nhung 
5. Hue 
6. Huo'ng 
7. Sinh 
8. Thoui 
9. Thành 
10. K.Nam 
11. Toti 
12. Hãi 
13. H.Nam 
14. Phrnmg 
15. Scm 
16. Tuyét 
17. Giang 
18. Thjnh 
19. Thäng 
20.Thanh 
21. Linh 
22. Hirnng 
23.Dg 

6 
- Tp huân nghip V11 V 

CCHC 
6 1 2 

1. Nhung 
2. Sinh 
3. Oanh 
4. Phông qlkh 
5. PhOng qlcn 
6.Thanhtra 
7. Chi ciic 
8. K.Nam 
9. Phucmg 

7 
- Tp huãn Hi nhp quôc 
t/ Hi nhp kinh tê quôc 
t 

1 1 
1. Thoai 
2. Huang 

8 K six hang II 3 2 

1. Hin 
2. Hiéu 
3. Quang 
4. K.Nam 
5. H.Nam 

9 K toán viên 1 1. Tuy& 
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IV Ngoi ngü, ting dan tc 

1 Bi during ting Anh 

2 Bi duO'ng ting dan tc 

V L man chinh tr 

1 
- Cao cp L 1un chInh 
trj 

1 1 
1. Hin 
2. Thành 

2 
- Trung cp L 1utn chInh 
tr 

1 1 1 1 
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