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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo,  

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên 

chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ 

cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong 

và nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy chế quản lý công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng sở. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc 

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và cán bộ, công chức, viên chức Sở 

Ngoại vụ chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Sở Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 
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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày  18 tháng  5 năm 2022 

 

QUY CHẾ 

Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức Sở Ngoại vụ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SNgV ngày   18   tháng 5 năm 2022  

của Sở Ngoại vụ) 

 

CHƯƠNG 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định chi tiết một số nội dung về tổ chức và quản lý công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ. 

2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ. 

Điều 2. Điều kiện chung để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

1. Cán bộ công chức, viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch 

công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. 

2. Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm 

trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

3. Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. 

4. Có đủ sức khoẻ và các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của khoá đào 

tạo, bồi dưỡng. 

5. Có vị trí việc làm phù hợp với nội dung, chương trình của khoá đào tạo, 

bồi dưỡng gắn với quy hoạch, kế hoạch sắp xếp, bố trí, luân chuyển đối với cán 

bộ, công chức, viên chức của Sở. 

Điều 3. Đối tượng ưu tiên trong cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

Trường hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

đi học nhiều hơn số chỉ tiêu được cử đi học thì sẽ thực hiện xét theo thứ tự ưu 

tiên như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; trong 

quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức là dân tộc thiểu số. 
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3. Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc hơn trong quá trình 

công tác. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác lâu hơn. 

6. Cán bộ, công chức, viên chức nhiều tuổi hơn. 

 

CHƯƠNG II 

ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung để cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo  

1. Có vị trí việc làm phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo và phải 

gắn với sử dụng, quy hoạch, kế hoạch sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan. 

2. Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm 

trong công tác. Không trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật, đình chỉ công 

tác, đối tượng bị điều tra, kiểm tra, trong thời gian kỷ luật, đang nghỉ chế độ 

chính sách theo quy định.  

3. Có đủ sức khỏe và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng 

khóa đào tạo. 

Điều 5. Đào tạo ngoài giờ hành chính, tự túc kinh phí 

1. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo 

để nâng cao trình độ, năng lực làm việc; đảm bảo đáp ứng điều kiện về tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu tham gia các khoá đào 

tạo chuyên môn theo nguyện vọng cá nhân, học ngoài giờ hành chính, tự túc 

kinh phí thì trước khi dự tuyển phải được sự nhất trí bằng văn bản của Sở theo 

phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cam kết việc học tập không 

ảnh hưởng đến thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm tạo điều kiện, bố trí thời gian để cán 

bộ, công chức, viên chức tham gia khoá học theo quy định. 

Điều 6. Đền bù chi phí đào tạo 

1. Việc đền bù chi phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 7, 8, 9 ,14 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
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2. Thẩm quyền thành lập Hội đồng xét đền bù. 

Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở thành lập Hội 

đồng xét đền bù kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý theo phân cấp. 

Quy định hoạt động của Hội đồng xét đền bù thực hiện theo quy định tại 

Điều 10, 11, 12, 13 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 

CHƯƠNG III 

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 

Điều 7. Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, 31, 32 Nghị định số 101/ 2017/ NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức viên chức theo từng giai đoạn. 

CHƯƠNG IV 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

 

Điều 8. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 

Trước ngày 01 tháng 9 hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

kèm theo dự toán kinh phí các lớp đào tạo, bồi dưỡng của năm tiếp theo. 

Điều 9. Điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  

1. Hàng năm, trong quá trình thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nếu 

có nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, Văn phòng sở được giao 

chủ trì tổ chức thực hiện trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

2. Văn bản điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các phòng thuộc 

Sở cần nêu rõ lý do điều chỉnh, nội dung điều chỉnh và dự toán nội dung điều 

chỉnh. 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Sở 
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1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở. 

2. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức 

đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện 

hành. 

3. Thẩm định về đối tượng, hình thức, nội dung, thời gian đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tào, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức hằng năm của Sở. 

4. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng  cán bộ, công chức, viên chức của Sở trước ngày 15 tháng 12 hàng năm 

theo quy định. 

5. Phối hợp với các phòng, Trung tâm tổng hợp và thẩm định dự toán chi 

ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng 

năm. 

6. Hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách được giao, tham mưu cho 

Lãnh đạo Sở phân bổ dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên 

chức của Sở theo chi tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 11. Trách nhiệm của các phòng, Trung tâm thuộc Sở, cán bộ, 

công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

1. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của 

Sở. 

2. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch công 

chức, chức danh nghề nghiệp viên chức nào thì phải đi đào tạo, bồi dưỡng để 

đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của từng chức vụ, ngạch, chức danh đó; đồng 

thời, phải bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành bắt buộc hàng năm theo quy định. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chấp 

hành tốt nội quy, quy chế và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và cơ 

quan, đơn vị được giao phối hợp tổ chức (nếu có) trong thời gian tham gia khoá 

học; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

4. Sau khi hoàn thành các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức phải báo cáo kết quả học tập và nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ (nếu có) 

về Văn phòng Sở để cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành sự 

phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước 

ngoài thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
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6. Thực hiện đúng cam kết về thời gian công tác sau khi hoàn thành khoá 

học; thực hiện đền bù chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được 

việc dẫn trong Quy chế này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp 

dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, 

Trung tâm phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp nghiên cứu tham mưu cho 

Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết. Những nội dung liên quan không được quy 

định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./. 
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