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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành 

trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; góp phần quan trọng trong việc chuẩn hoá trình độ, nâng cao chất lượng, 

năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn còn một số hạn chế như: có 

nhiều tổ chức, đơn vị cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên 

chức, dẫn tới chức năng, nhiệm vụ, nội dung, chương trình, đối tượng đào tạo, bồi 

dưỡng có sự trùng lặp, khó quản lý, khó đánh giá chất lượng, hiệu quả.... Bên cạnh 

đó, Trường Chính trị tỉnh vẫn còn nhiều bất cập trong xây dựng đội ngũ, cơ sở vật 

chất, cơ chế hoạt động, công tác bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học... 

Để thực hiện được vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao của công tác 

cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Trường Chính trị tỉnh cần phải khắc phục những 

hạn chế, đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng bộ hóa 

cơ sở vật chất đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Quy định số 

11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về trường chính trị  

chuẩn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đề án số 02-ĐA/TU, 

ngày 15/8/2021 của Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 

nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát 

triển, giai đoạn 2021 - 2030; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án “Xây dựng 

Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2030". 

2. Căn cứ xây dựng Đề án  

- Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Thủ tướng chính phủ về 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
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- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  

- Thông tư số 01/2018/TT-BNV của 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. 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 

lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

- Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

- Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 07/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.  

- Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về 

trường chính trị chuẩn. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án số 02-ĐA/TU 

ngày 15/8/2021 của Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 

nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát 

triển, giai đoạn 2021 - 2030. 

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Khái quát chung tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh  

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch  

Trong giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện các văn bản của Trương 

ương và chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 103a-KH/TU, ngày 

26/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán 
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bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể 

hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh1.  

1.2. Công tác tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

1.2.1. Phân công tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

Hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được 

phân cho 14 đơn vị sự nghiệp công lập (Trường Chính trị tỉnh; 12 trung tâm chính 

trị cấp huyện; Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tin học, ngoại ngữ tỉnh) và các 

sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Cụ thể như sau: 

- Trường chính trị tỉnh: Trực tiếp thực hiện 7 loại chương trình (Trung cấp lý 

luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi 

dưỡng lãnh đạo cấp phòng; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cấp cơ sở; 

bồi dưỡng cập nhật nhận thức lý luận mới và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt cấp xã; bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho các chức danh công chức 

cấp xã; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng làm việc cho đại biểu Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, cấp xã). Ngoài ra, Trường Chính trị còn thực hiện liên kết với 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia tổ chức các 

lớp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh như: cao cấp lý luận chính trị; 

chuyên viên cao cấp; cao học; bồi dưỡng cán bộ nguồn Tỉnh ủy viên...  

- Các trung tâm chính trị cấp huyện: Từ năm 2020 thực hiện Quy định số 208-

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, các Trung tâm chính trị cấp huyện cơ bản không thực hiện nhiệm vụ 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chỉ thực hiện bồi dưỡng sơ cấp lý 

luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, 

nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho đối tượng là cán bộ, đảng 

viên, chi ủy viên chi bộ, chi đoàn, chi hội, khu dân cư… dưới cấp cơ sở; bồi dưỡng 

chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới và tập 

huấn cho các đối tượng cấp cơ sở.  

- Trung tâm giáo dục thường xuyên, tin học và ngoại ngữ tỉnh: Thực hiện liên 

kết với các đơn vị có chức năng đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đại học, 

trung cấp tại chức chuyên ngành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức các cấp; 

liên kết bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp 

phòng, bồi dưỡng các chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.  

                                           
1 Cụ thể như: Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi phục vụ cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, 

thưởng phong hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 262/QĐ-

UBND, ngày 15/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 612/KH-UBND, ngày 16/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

cấp xã tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 458/KH-UBND, ngày 13/02/2018 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch 

số 2821/KH-UBND, ngày 19/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc đẩy 

mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức viên chức… 
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- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ của ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một số trường đại học của trung ương cũng 

tham gia liên kết bồi dưỡng các chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, kỹ 

năng lãnh đạo quản lý cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.   

1.2.2. Bố trí đội ngũ giảng viên 

- Đối với Trường Chính trị tỉnh: Thực hiện Quy định số 1101-QĐ/TU, ngày 

31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 

của trường chính trị tỉnh, trường hiện có 05 khoa, phòng (Khoa lý luận cơ sở; Khoa 

xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên 

cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu) với tổng biên chế 

được giao năm 2020 là 56, trong đó giảng viên là 40, chiếm 80% cán bộ, viên chức 

trong cơ quan. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức được quan tâm đào tạo, có 

trình độ chuyên môn khá cao và đồng đều. Hiện nay, nhà trường có 05 tiến sĩ; 36 

thạc sĩ; 12 cử nhân, trong đó 100% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Phân 

theo ngạch bậc: giảng viên cao cấp và tương đương 04 người; giảng viên chính và 

tương đương 17 người (tăng 11 người so với 2009), còn lại giảng viên và tương 

đương. So với nhóm tiêu chí II về đội ngũ cán bộ, viên chức trường chính trị chuẩn 

mức 1 cơ bản đạt và vượt chuẩn quy định [Phụ lục 3]. Ngoài ra, nhà trường có 17 

giảng viên thỉnh giảng là những cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành 

cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt cấp huyện có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực 

tiễn quản lý và khả năng sư phạm.  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giảng viên của nhà trường đảm nhiệm 

toàn bộ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp được giao. Một số 

chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể... nhà trường phối hợp 

giảng dạy (gồm giảng viên của nhà trường và các báo cáo viên của các sở, ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội). Một số chương trình được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ như 

cao cấp lý luận chính trị, cao học, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, bồi 

dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nguồn Tỉnh ủy viên... nhà trường là địa 

điểm tổ chức và phối hợp tham gia quản lý, giảng viên giảng dạy là của Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính 

trị khu vực I. 

- Đối với 12 trung tâm chính trị cấp huyện: Chủ yếu thực hiện các chương 

trình bồi dưỡng, tập huấn với lực lượng giảng viên cơ hữu của trung tâm và lực 

lượng giảng viên kiêm nhiệm, các báo cáo viên cấp huyện, cấp tỉnh với tổng số có 

37 giảng viên/tổng số 61 cán bộ viên chức2.  

                                           
2 trong đó có 07 thạc sĩ, 30 đại học; viên chức hạng II: 03 người, viên chức hạng III: 34 người; ngoài ra, mỗi trung tâm còn 

có từ 5 đến 10 giảng viên kiêm nhiệm, báo cáo viên cấp huyện, cấp tỉnh tham gia giảng dạy. 
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- Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, tin học, ngoại ngữ tỉnh: Chủ yếu 

thực hiện liên kết đào tạo, là địa điểm tổ chức và phối hợp quản lý, còn lực lượng 

tham gia giảng dạy là đơn vị phối hợp có nhiệm vụ đào tạo thực hiện. Trung tâm 

hiện có tổng số 52 viên chức và người lao động3.  

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Chủ yếu thực hiện bồi 

dưỡng, tập huấn với tư cách là phối hợp quản lý, còn lực lượng trực tiếp giảng dạy 

là giảng viên mời. 

1.2.3. Điều kiện sơ sở vật chất  

Tổng số kinh phí từ ngân sách tỉnh chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua 

trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 55 tỷ 754 triệu đồng. 

- Đối với Trường Chính trị tỉnh: Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan 

tâm đầu tư, phê duyệt quy hoạch tổng thể tại địa chỉ số 03 Hoàng Hoa Thám,  

thành phố Hải Dương với diện tích 8.749,2 m2 và quy mô xây dựng mới 04 nhà 

cao tầng (gồm: 01 khu nhà làm việc 6 tầng, 02 khu nhà giảng đường và 01 nhà ký 

túc xá). Hiện nay, khu nhà làm việc 6 tầng đã hoàn thành và được đưa vào khai 

thác, sử dụng từ tháng 4 năm 2018, với tổng vốn xây dựng là 34 tỷ 410 triệu đồng. 

Khu vực giảng đường (xây dựng từ năm 1966, gồm 5 phòng học, 01 thư viện), khu 

vực ký túc xá, khu vực căng tin được cải tạo bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn 

thu sự nghiệp. Cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng trong hiện tại. 

- Đối với 12 trung tâm chính trị cấp huyện: Hệ thống cơ sở vật chất cơ bản 

kiên cố, vững chắc với đầy đủ các phòng chức năng như: hội trường, 02 phòng học 

(sức chứa tối đa 150 người/phòng), đảm bảo thường xuyên cho 100 - 300 người 

học, có khu hiệu bộ và phòng nghỉ của giáo viên; có thư viện, có hệ thống công 

trình điện, nước và các công trình phụ trợ như nhà ăn, nhà nghỉ học viên. Các trung 

tâm đã trang bị máy chiếu, máy vi tính, hệ thống phòng học đảm bảo các thiết bị 

tối thiểu cho hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình bồi dưỡng, tập huấn 

theo phân cấp.  

- Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên, tin học, ngoại ngữ tỉnh: Trung 

tâm có tổng diện tích 10.800 m2, với 04 khu giảng đường, 01 khu hiệu bộ, 01 khu 

nhà khách, 01 khu ký túc xá, 01 phòng học trực tuyến, 03 phòng máy với trên 100 

bộ máy vi tính để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập tại Trung tâm.  

1.2.4. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

Tổng số ngân sách tỉnh chi cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 là 183 tỷ 524 triệu đồng. Đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài nguồn ngân sách do tỉnh cấp, các đơn vị 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã mở rộng các loại hình đào tạo, bồi 

dưỡng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính4. 

                                           
3 Có 34 biên chế, 15 hợp đồng theo Nghị định 68, 03 hợp đồng thời vụ, công việc; trong đó có 01 tiến sỹ, 20 thạc sỹ, 

26 cử nhân. 
4 Cụ thể: (1) Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ một phần về tài chính trong chi thường 

xuyên theo Quyết định 4848/QĐ-UBND, ngày 29/12/2006 và Quyết định 644/QĐ-UBND, ngày 09/02/2018 của Uỷ 
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1.3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức và 

cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng là 

103.903 lượt người (không tính các lớp tập huấn từ 01 đến 02 ngày)5. Trong đó: 

- Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng 37.628 học viên (chiếm 36,2% 

tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, 

tăng bình quân 127,1%/năm). Trong đó: Cao cấp lý luận chính trị 12 lớp với trên 

1.066 học viên; 01 lớp đại học hành chính với gần 100 học viên; 141 lớp trung cấp 

lý luận chính trị - hành chính với 10.594 học viên; 49 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng với 

3.923 học viên; 70 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu hội đồng nhân dân 

cấp huyện, cấp xã với 6.982 lượt học viên; 92 lớp bồi dưỡng ngắn ngày khác với 

9.265 lượt học viên [Phụ lục 1]. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà 

trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên. 

Trong 5 năm (2016 - 2020), Trường chính trị đã đăng ký và thực hiện 02 đề tài cấp 

tỉnh; 45 đề tài cấp cơ sở, chiếm 80% tổng số đề tài cấp cơ sở trường thực hiện 

trong cả giai đoạn 10 năm (2010 - 2020). 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tin học, ngoại ngữ tỉnh liên kết đào tạo, 

bồi dưỡng 2.947 lượt người.  

2. Đánh giá chung về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

viên chức của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020  

2.1. Ưu điểm 

Một là, trong giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù, trong điều kiện kinh tế còn 

nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã dành nguồn ngân sách thỏa đáng cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; mọi chế độ, chính sách với học viên 

bảo đảm theo đúng quy định.  

Hai là, nội dung đào tạo, bồi dưỡng khá toàn diện, gắn với yêu cầu nâng cao năng 

lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn 

trước khi bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức vụ 

lãnh đạo, quản lý; trong đó, Trường Chính trị tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, thể hiện qua số lượng cán bộ, công 

chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, quy mô và loại hình đào tạo bồi dưỡng. 

Ba là, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động, linh hoạt trong triển khai 

thực hiện và xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Huy động được 

nhiều lực lượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng bao gồm cả giảng viên kiêm chức, 

                                                                                                                                        
ban nhân dân tỉnh. Mức tự chủ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Trường Chính trị tăng dần qua các năm, bình quân 

giao thu sự nghiệp từ 3,5 tỉ đồng/năm đến 4,6 tỉ đồng/năm (năm 2012 mức tự chủ chiếm 10% chi thường xuyên, 

năm 2020 là trên 30%)4. (2) 12/12 trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực hiện cơ chế tự chủ. (3) Trung tâm giáo 

dục thường xuyên, tin học và ngoại ngữ tự chủ một phần về tài chính trong chi thường xuyên giai đoạn 2015 - 2020 

(hiện nay đã tự chủ được chi thường xuyên). 
5 Cụ thể: Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị: 19.006 lượt người; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: 

5.019 lượt người; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm: 20.670 lượt người; Bồi dưỡng 

chức danh nghề nghiệp: 18.093 lượt người; Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: 15.963 lượt người; 

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý: 3.440 lượt người; Bồi dưỡng quốc phòng - an ninh: 2.598 lượt người; Bồi 

dưỡng ngoại ngữ: 7.124 lượt người; Bồi dưỡng tin học: 8.881 lượt người. 
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báo cáo viên, cán bộ chủ chốt các cấp và giảng viên chuyên trách. Đặc biệt, 

Trường Chính trị tỉnh đã có lực lượng giảng viên cơ hữu đạt trình độ chuẩn hóa 

cao, cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng do trường thực hiện; 

phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng.  

Bốn là, cơ sở vật chất của các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu tối thiểu để mở lớp, không phải mượn, thuê địa điểm. Trường Chính trị 

tỉnh được đầu tư xây dựng khu nhà làm việc mới tạo môi trường làm việc thuận lợi 

cho giảng viên, đồng thời nhà trường cũng tích cực đầu tư bằng nguồn thu sự 

nghiệp để cải tạo, nâng cấp các phòng học phục vụ công tác giảng dạy.  

Năm là, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020 vượt chỉ 

tiêu đề ra; đa số cán bộ, công chức, viên chức đều được tham gia ít nhất một khóa 

đào tạo, bồi dưỡng; cơ bản cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ trong diện quy hoạch 

đều được chuẩn hóa về tiêu chuẩn chính trị và các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp 

vụ theo quy định.  

2.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

2.2.1. Những bất cập, hạn chế 

Thứ nhất, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng phân cho nhiều cơ quan, đơn vị (có cả 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; có cả cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể) nên có 

những bất cập như: chưa tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với nhiệm vụ 

tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; có sự chồng chéo, trùng lặp giữa các đơn vị 

trong tổ chức bồi dưỡng ở một số chương trình như: chuyên viên, chuyên viên 

chính, lãnh đạo cấp phòng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã, bồi 

dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm của công chức cấp xã...dẫn đến khó kiểm 

soát, quản lý chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Mặt khác, hoạt 

động liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của một số sở, 

ngành, địa phương với một số cơ sở giáo dục, đào tạo của trung ương trên địa bàn 

tỉnh còn thiếu định hướng, kiểm tra, giám sát. Ngân sách đầu tư phân tán, gây lãng 

phí, kém hiệu quả do chưa khai thác hết khả năng của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng.  

Thứ hai, nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng còn nặng về lý luận, thiếu 

tính thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, kỹ 

năng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong quá trình triển khai thực 

hiện còn lúng túng và bị động. Một số chương trình bồi dưỡng theo chức danh 

công chức cấp xã còn chậm hoặc chưa triển khai được trong thực tế. Việc tổ chức 

các chương trình, nội dung bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị, đặc thù 

của tỉnh còn hạn chế (chưa thường xuyên mở được các lớp cập nhật kiến thức 

chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chưa bồi dưỡng được cấp ủy 

và nguồn cấp ủy huyện và xã..). 

Thứ ba, năng lực và tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng của đơn vị được giao nhiệm vụ còn nhiều bất cập (Trường Chính trị tỉnh 

mặc dù đội ngũ giảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ về nghiệp vụ chuyên ngành 



D:\TAI LIEU NOTES\QUYET DINH\De an xay dung Truong Chinh tri tinh (final -10.11).doc 

8 

nhưng nhìn chung thiếu kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành còn hạn chế, một số 

tiêu chí về đội ngũ giảng viên chưa đạt chuẩn mức 1 so với quy định; lực lượng 

giảng viên của nhà trường tham giảng dạy một số chương trình bồi dưỡng mới về 

nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ theo chức danh vị trí việc làm, kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý còn thiếu hụt so với nhu cầu; ở một số lĩnh vực quan trọng còn thiếu 

giảng viên thỉnh giảng; chưa huy động được các nhà khoa học công tác ở tỉnh, các 

đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ngành, lĩnh vực... tham gia giảng dạy các 

chuyên đề phù hợp; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường 

chính trị chuẩn mức 1 mới đạt được 3/6 tiêu chí [Phụ lục 3]). Đối với các sở, ban, 

ngành, đoàn thể chính trị - xã hội khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu phải mời 

giảng viên, báo cáo viên, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và quản lý học 

viên còn hạn chế.  

Thứ tư, mặc dù cơ sở vật chất phục vụ cho công tác, đào tạo bồi dưỡng của 

các  đơn vị đã được quan tâm đầu tư, song nhìn chung còn nhiều hạn chế, chưa 

tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện hiện nay.  

Thứ năm, cơ chế tài chính đang áp dụng cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nhất 

là đối với Trường Chính trị tỉnh chưa thể hiện rõ tính đặc thù, chậm được đổi mới, 

khó khăn trong thực hiện tự chủ và đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như tạo động 

lực giảng dạy, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động: chưa xây dựng 

được định mức kinh tế kỹ thuật để xác định giá dịch vụ công các chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng làm cơ sở để nhà nước cấp kinh phí và thu học phí các đối tượng 

ngoài chỉ tiêu kế hoạch.  

2.2.2. Nguyên nhân hạn chế  

a)  Nguyên nhân khách quan 

- Việc thể chế hóa chủ trương của Đảng thành quy định của nhà nước còn 

chưa kịp thời (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành năm 2017, nhưng đến tháng 6 năm 

2019 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định 705 về phê duyệt Đề án sắp 

xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030). 

- Nội dung một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức còn nặng về lý luận, thiếu tính cụ thể, chậm đổi mới; nhất là nội dung đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ theo chức danh vị trí việc làm, 

khoa học lãnh đạo quản lý. 

- Mối quan hệ phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương về hướng dẫn tổ chức 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn có sự chồng chéo, 

thiếu nhất quán, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. 

b) Nguyên nhân chủ quan   

- Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chưa thông suốt nên ngại 

đổi mới, chưa thực sự chủ động, tham mưu triển khai, thực hiện.  

- Trường Chính trị tỉnh và một số cơ sở đào tạo chưa huy động được đông đảo 

lực lượng lãnh đạo chủ chốt các cấp tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng; 
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lực lượng chuyên trách làm công tác đào tạo có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành nhưng 

thiếu kinh nghiệm thực tiễn... vì vậy ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. 

- Năng lực biên soạn và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức của một số sở, ngành được Uỷ ban nhân dân tỉnh 

giao chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc huy động các nhà khoa học, các chuyên gia 

của tỉnh tham gia vào lĩnh vực này còn hạn chế. 

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng có động cơ học tập chưa đúng đắn: học chủ yếu vì bằng 

cấp, chứng chỉ để hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh; rà soát, sắp xếp tổ chức lại các 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ quan, đơn vị; đưa nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tập trung về Trường Chính trị tỉnh; kiện toàn, 

đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả quản lý và hoạt động, đầu tư cơ 

sở vật chất xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, phấn 

đấu đến năm 2030 đạt chuẩn mức 2. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Giai đoạn 2021 - 2025 

- Hoàn thiện mô hình quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, 

công chức, viên chức của tỉnh; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng trong tỉnh, khắc phục sự phân tán, trùng lặp; giảm đầu mối các cơ quan thực 

hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đến năm 2023 cơ bản chuyển các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định về Trường Chính trị tỉnh. 

- Đến năm 2025, Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 với các chỉ tiêu cơ 

bản như sau: 

+ Đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đạt 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với vị trí việc làm theo quy định. 

+ Đối với lãnh đạo nhà trường: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên 

môn phải có trình độ tiến sĩ về khoa học chính trị, khoa học quản lý hoặc khoa học xã 

hội, có các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo Khoản 2 Điều 7 Quy định 

số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, có năng lực 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có khả năng tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn 

đề lớn của tỉnh. Ban Giám hiệu có 01 đồng chí tham gia Hội đồng khoa học tỉnh.  

+ Đối với trưởng, phó các khoa, phòng: có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 

có ít nhất 3/5 lãnh đạo khoa, phòng có trình độ tiến sĩ về khoa học chính trị, khoa 

học quản lý hoặc khoa học xã hội và nhân văn, có các chứng chỉ chuyên môn, 

nghiệp vụ đạt chuẩn theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. 
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+ Đối với đội ngũ giảng viên: phải tốt nghiệp đại học chính quy từ loại giỏi 

trở lên hoặc có trình độ thạc sĩ trở lên, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên 

viên chính trở lên; có chứng chỉ phương pháp sư phạm hoặc chứng chỉ phương 

pháp giảng dạy tích cực và các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ khác đạt chuẩn 

theo Khoản 5 Điều 7 Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về 

trường chính trị chuẩn, đã trải qua kinh nghiệm công tác trong thực tiễn trước khi 

được tuyển dụng vào trường. Từ năm 2021 đến năm 2025, 100% các giảng viên 

phải đi nghiên cứu thực tế có thời hạn ở cơ sở 01 lần, đăng ký hoặc tham gia thực 

hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên; ít nhất 60% giảng viên giữ 

ngạch giảng viên chính trở lên. 

+ Đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và 

công tác quản lý học viên. Thực hiện đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

được phân cấp theo thẩm quyền. Tăng cường các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình 

thức tập trung, trong đó đảm bảo tỉ lệ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung so 

với hệ không tập trung ít nhất là 1/3. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, 

bồi dưỡng và kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá giảng viên, cơ sở 

vật chất, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đạt mức khá trở lên. 

+ Mỗi năm, Trường Chính trị tỉnh thực hiện ít nhất 03 đề tài khoa học cấp 

trường trở lên. Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện được ít nhất 03 đề tài khoa 

học cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 03 cuộc tọa đàm cấp tỉnh hoặc tương 

đương trở lên, mỗi năm tổ chức được 03 cuộc tọa đàm cấp trường trở lên. Kết quả 

nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường được chuyển giao cho các 

cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Trong 5 năm, xuất bản được ít nhất 05 cuốn 

sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu khoa học hội thảo phục vụ đào tạo, bồi 

dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. 

+ Đầu tư nguồn kinh phí xây dựng Trường Chính trị tỉnh có đầy đủ cơ sở vật 

chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa 

học, tổng kết thực tiễn. Tổng diện tích sử dụng (phòng học, phòng làm việc, phòng 

họp, phòng hội thảo, phòng truyền thống, phòng khách, hội trường lớn, thư viện, 

nhà đa năng, nhà văn hóa, ký túc xá, khuôn viên cây xanh hoặc vườn hoa, đường 

giao thông nội bộ) tối thiểu đạt 20.000 m2. 

1.2.2. Giai đoạn 2026 - 2030 

Tiếp tục đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức 

bộ máy, đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực 

tiễn, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn mức 2 với các chỉ tiêu cơ bản sau: 

- Đối với lãnh đạo nhà trường: 100% có trình độ tiến sĩ về khoa học chính trị, 

khoa học quản lý hoặc khoa học xã hội nhân văn, giữ ngạch giảng viên cao cấp 

hoặc tương đương trở lên, xây dựng được mô hình điển hình trong hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các mặt công tác được 

Tỉnh uỷ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận và được nhân rộng 

trong cụm thi đua. 
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- Đối với trưởng khoa, phòng: 4/5 trưởng khoa, phòng có trình độ tiến sĩ về 

khoa học chính trị, khoa học quản lý hoặc khoa học xã hội và nhân văn, giữ ngạch 

giảng viên cao cấp hoặc tương đương, đề xuất thành công ít nhất 01 đề tài khoa 

học cấp tỉnh trở lên, xây dựng được một mô hình về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên 

cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các mặt công tác được lãnh đạo trường hoặc 

cấp trên công nhận. 

- Đối với phó, trưởng khoa phòng: 50% có trình độ tiến sĩ, giữ ngạch giảng 

viên chính hoặc tương đương trở lên. 

- Đối với đội ngũ giảng viên: 100% giảng viên có trình độ chuyên môn từ 

thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy, trong đó mỗi khoa có ít nhất 01 

giảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là tiến sĩ. Ít nhất 80% giảng viên 

giữ ngạch giảng viên chính trở lên. 

- Tỉ lệ lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung so với hệ không tập trung ít 

nhất là 1/2. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định 

chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá giảng viên, cơ sở vật chất, hiệu quả đào 

tạo, bồi dưỡng đạt mức tốt trở lên. 

- Thực hiện ít nhất 05 đề tài khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; 

tham mưu tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo khoa học cấp bộ trở lên. 

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho trường chính trị tỉnh bảo đảm diện tích sử 

dụng tối thiểu đạt 30.000 m2 trở lên. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Rà soát, chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức 

của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các cơ quan, đơn vị về Trường Chính trị tỉnh 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 07/6/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan trong hệ thống chính trị đến 

năm 2030. 

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuyển nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo sự điều hành của Hội đồng điều hành 

công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2020 - 2025, đưa các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh về Trường Chính trị tỉnh với nhiều cơ chế, hình thức tổ chức 

linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. 

2.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường chính trị tỉnh, bồi dưỡng đội ngũ 

lãnh đạo quản lý các khoa, phòng, nâng cao hiệu quả hoạt động 

- Sắp xếp tổ chức bộ máy các khoa, phòng Trường chính trị tỉnh theo đúng 

Quy định số 1101-QĐ/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh.  

- Kiện toàn đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm cho các khoa phòng 

còn chỉ tiêu biên chế. Xây dựng và phát triển bộ môn giảng dạy về quản lý nhà nước, 
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hành chính công, khoa học lãnh đạo, quản lý trong Trường Chính trị tỉnh theo đúng 

định hướng được quy định tại Quyết định 705 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý các khoa phòng để đạt được 

các tiêu chí về đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường theo các mức chuẩn 1, chuẩn 

2. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn nhân lực chất lượng cao đạt trình độ tiến sĩ cho 

Trường Chính trị tỉnh. 

- Đổi mới công tác quản lý, điều hành; cải cách thủ tục hành chính, tăng 

cường kết nối đồng bộ với các nền tảng công nghệ thông tin dùng chung trong hệ 

thống Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị trong cả 

nước, áp dụng công nghệ thông tin xây dựng trường học thông minh... để giảm chi 

phí hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động  

2.3. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của Trường Chính trị tỉnh 

theo hướng nâng cao quyền tự chủ về tài chính và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, xác định rõ phạm vi, đối 

tượng đào tạo, bồi dưỡng 

- Tiếp tục xác định Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần 

chi phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Tài chính xây dựng danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị; 

chủ trì xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì xây dựng phương án giá 

dịch vụ công đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên 

chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào giá dịch vụ công, ngân sách 

nhà nước cấp kinh phí theo hình thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch 

vụ đào tạo, bồi dưỡng cho Trường Chính trị tỉnh thực hiện. 

- Trường Chính trị tỉnh mở rộng loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngoài kế hoạch; 

liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao để tăng nguồn thu, góp phần xã hội hóa hoạt động 

đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức 

trong nhà trường.  

- Phạm vi, đối tượng và phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Trường Chính trị tỉnh trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình: 

trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh 

đạo cấp phòng; bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp 

huyện, cấp xã; bồi dưỡng kỹ năng và cập nhật kiến thức mới cho bí thư, chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp xã và một số lớp bồi dưỡng khác mà nhà trường có thế mạnh. 

+ Trường Chính trị tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình: nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, 

bồi dưỡng kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức cấp xã; bồi dưỡng chuyên 

sâu cho cấp ủy huyện, xã và tương đương sau đại hội; bồi dưỡng nguồn ban chấp 

hành cấp huyện, cấp xã và tương đương.  
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+ Trường Chính trị tỉnh là địa điểm tổ chức và phối hợp quản lý các lớp: Cao 

cấp lý luận chính trị; chuyên viên cao cấp; cao học; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng phát 

triển nguồn nhân lực cao (đào tạo, bồi dưỡng trong nước; đào tạo, bồi dưỡng trong 

nước mời giảng viên nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); bồi dưỡng 

chuyên sâu cho cấp ủy huyện, tỉnh; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ 

nguồn cấp ủy cấp huyện, tỉnh; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp huyện, cấp sở, ngành 

tỉnh (đương chức và dự nguồn); bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân cấp tỉnh; bồi 

dưỡng kỹ năng làm việc theo vị trí việc làm và chức danh của các cơ quan cấp tỉnh 

và các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành của các sở, ngành tỉnh.... 

2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng 

đủ tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với khung vị trí việc làm 

- Trường Chính trị tỉnh tiến hành rà soát đội ngũ giảng viên của nhà trường để 

chọn cử các giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, tham gia bồi dưỡng, hoàn thiện 

về cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xét nâng ngạch cho các giảng viên 

có đủ điều kiện để đội ngũ giảng viên của nhà trường đạt chuẩn. 

- Tăng cường điều chuyển các đồng chí có kinh nghiệm công tác tại các cơ quan 

đảng, chính quyền, đoàn thể, có trình độ đào tạo tiến sỹ, chuyên ngành phù hợp, có 

khả năng sư phạm làm giảng viên hoặc lãnh đạo quản lý Trường Chính trị tỉnh.  

- Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu thực tế của giảng viên theo hướng đa 

dạng, hiệu quả, thiết thực như: Nghiên cứu theo chủ đề của tập thể khoa, nghiên 

cứu theo lĩnh vực chuyên môn giảng dạy của cá nhân giảng viên, nghiên cứu thực 

tế có thời hạn ở cơ sở. Thực hiện nghiêm chế độ dự giờ, yêu cầu hướng dẫn học 

viên đi nghiên cứu thực tế của giảng viên. 

- Thí điểm chọn cử cán bộ, giảng viên biệt phái sang các cơ quan đảng, chính 

quyền, đoàn thể liên quan tới nội dung giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng của nhà 

trường; dự thính tại các cuộc họp Tỉnh ủy và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

tham gia giúp việc các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

tham gia xây dựng các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, đề án của tỉnh. 

- Thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng 

nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới. 

2.5. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo 

hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với công nghệ chuyển đổi số, bảo đảm hiệu 

quả; chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên trong quá trình 

đào tạo, bồi dưỡng 

- Rà soát các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo tính thiết 

thực, hiệu quả gắn với chức danh, vị trí việc làm, giải quyết các vấn đề thực tiễn 

đang đặt ra. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung; nghiên cứu áp dụng 

hình thức giảng dạy trực tuyến (e-Learning) đối với một số nội dung và chương trình 

bồi dưỡng thích hợp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, dạy và học; 

tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. 
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- Tăng cường đầu tư trang thiết bị nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.v.v.  

2.6. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn 

- Khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động trao đổi học thuật, các hội 

thảo khoa học của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác, xuất bản sách tham khảo 

phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, đăng bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí 

có chỉ số nghiên cứu khoa học của trung ương và quốc tế. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học gắn 

với các vấn đề thực tiễn đặt ra; chọn cử giảng viên tham gia các khoá đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu khoa học; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên theo hướng 

"5 rõ" (rõ chủ đề, rõ nội dung, rõ địa điểm nghiên cứu, rõ thời gian và rõ người 

thực hiện) và "3 có" (có sản phẩm, có nghiệm thu, có đánh giá). 

- Tăng cường hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ 

chức, các nhà khoa học của tỉnh, trung ương trong việc đăng ký, thực hiện đề tài, 

hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp nhà nước. 

- Đầu tư kinh phí thoả đáng cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. 

2.7. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, 

đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong tỉnh 

- Quy hoạch chuyển Trường chính trị tỉnh ra vị trí mới cho phù hợp với yêu 

cầu, định hướng phát triển. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn, 

đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tương xứng 

với vị thế là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cấp 

trong tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án 

1.1. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị 

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bố trí từ nguồn vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.  

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị bố trí bằng nguồn kinh phí sự nghiệp của 

tỉnh và từ nguồn thu do Trường Chính trị tỉnh thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài kế hoạch và các hoạt động khác. 

1.2. Kinh phí chi thường xuyên 

- Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu thực tế, tổng 

kết thực tiễn, do ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo cơ chế đặt hàng, giao 

nhiệm vụ và từ nguồn thu do nhà trường thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng ngoài kế hoạch. 
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- Kinh phí chi trả tiền lương, tiền công, các chế độ chính sách cho cán bộ, 

giảng viên của nhà trường và các chi phí hành chính khác do ngân sách nhà nước 

bảo đảm và từ nguồn thu do nhà trường thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

ngoài kế hoạch và hoạt động khác. 

2. Tiến độ thực hiện Đề án  

- Năm 2021: Thành lập đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và ban hành quy chế 

hoạt động của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. Ban hành quy chế về nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên Trường Chính trị tỉnh phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Hoàn thành phương án quy hoạch chuyển Trường 

Chính trị tỉnh ra vị trí mới; xây dựng dự toán kinh tế - kỹ thuật đầu tư công các 

hạng mục công trình của Trường tại vị trí mới. 

- Năm 2022: Xác định nội dung đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Cơ bản đưa nội dung đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về Trường Chính trị tỉnh. Xây dựng đơn giá 

dịch vụ công các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu do nhà trường thực hiện 

trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Bố trí nguồn vốn 

đầu tư công trung hạn tiến hành xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch 

đã được phê duyệt, đảm bảo đến năm 2025 Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 

về cơ sở vật chất. 

- Năm 2023: Cơ bản chuyển các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, 

viên chức theo quy định về Trường Chính trị tỉnh; tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo, bồi dưỡng theo đơn giá dịch vụ công đã được phê duyệt. Thực hiện đề tài khoa 

học cấp tỉnh về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng và giảng 

dạy, đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình và mở rộng các loại hình đào tạo, bồi 

dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh. 

- Năm 2024: Tăng cường cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế có thời hạn tại 

cơ sở. Tiếp tục chọn cử giảng viên đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ và các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng phương án tự chủ về tài chính giai đoạn tiếp 

theo phù hợp với quy mô đào tạo, bồi dưỡng. 

- Năm 2025: Chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức của tỉnh về Trường Chính trị tỉnh. Rà soát, hoàn thiện các 

tiêu chí Trường đạt chuẩn mức 1 theo quy định.  

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, 

nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.  

3. Phân công thực hiện 

3.1. Trường Chính trị tỉnh 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và ban hành quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án.  

- Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các 

huyện, thị, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai, thực hiện Đề án. 
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- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan 

tham mưu cho Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển toàn 

diện nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025 xây dựng Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy phê duyệt đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, chỉ 

đạo tổ chức biên soạn, đổi mới nội dung, chương trình học tập cho các đối tượng 

được phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng (nhất là các chương trình bồi dưỡng, 

tập huấn của các trung tâm chính trị cấp huyện).  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thành lập và ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ giảng viên thỉnh 

giảng và cơ chế, chính sách thực hiện. 

- Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ tiến độ thực hiện Đề án; tham mưu điều chỉnh, 

bổ sung Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế trong mỗi giai đoạn. 

3.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chuẩn về trình 

độ chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền. Nghiên cứu, rà soát hệ 

thống chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đề xuất với 

Tỉnh uỷ cơ chế hỗ trợ sinh hoạt phí cho các học viên thuộc diện quy hoạch các 

chức danh lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị tập trung tại 

Trường chính trị tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Nội vụ quản lý thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Hằng năm, tiến hành 

tổng kết đánh giá kết quả công tác quản lý và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức.  

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ chế 

sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên để tham mưu cho Tỉnh ủy về các vấn đề liên 

quan tới công tác cán bộ của Trường theo hướng tăng cường và chuẩn hóa đội ngũ 

cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ 

chế để đội ngũ cán bộ, giảng viên đi thực tế có thời hạn tại cơ sở, tăng cường luân 

chuyển, điều động cán bộ quản lý của Trường. 

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh trong việc mở các lớp cao cấp lý luận 

chính trị, cao học chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bồi 

dưỡng nguồn ban chấp hành đảng bộ cấp huyện, tỉnh; bồi dưỡng thực hiện nghị 

quyết đại hội đảng các cấp cho ban chấp hành khóa mới; bồi dưỡng theo vị trí chức 

danh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý khối đảng cấp huyện và tỉnh; bồi dưỡng 

nâng cao trình độ ở nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức theo đề án của 

tỉnh, trung ương và các lớp bồi dưỡng khác. 
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3.3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh trong chỉ đạo các nội dung bồi dưỡng do 

trung tâm chính trị cấp huyện đảm nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

và giảng viên thỉnh giảng của trung tâm chính trị cấp huyện. Đồng thời, phối hợp 

tổ chức biên soạn, đổi mới nội dung, chương trình học tập cho các đối tượng được 

phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng.  

3.4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

3.4.1. Sở Nội vụ 

- Chủ trì tiến hành rà soát các cơ sở có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức của tỉnh, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định 

chuyển chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức của 

các cơ sở đó về Trường Chính trị tỉnh. 

- Tham mưu với Uỷ ban dân dân tỉnh xây dựng quy định bảo đảm sự chuẩn 

hóa về đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chọn cử cán 

bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.  

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm theo đúng quy định. 

- Chủ trì và phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh rà soát, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 5 

năm (2021-2025).  

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện, cấp sở, ngành... 

3.4.2. Sở Tài chính 

- Chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu chuyển nguồn kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng từ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan quản lý nhà nước 

không có chức năng và không được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về Trường 

Chính trị tỉnh và những đơn vị được giao nhiệm vụ. 

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng danh mục, định mức kinh tế kỹ 

thuật; chủ trì thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm căn cứ giao kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng và kinh phí thực hiện. 

- Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng kinh phí, kiểm tra, quyết toán kinh 

phí thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành.  

3.4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu lập kế hoạch báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đưa vào danh mục đầu tư công 

trung hạn và bố trí vốn đầu tư xây dựng Trường Chính trị. 
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3.4.4. Sở Xây dựng 

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trường Chính trị tỉnh ở vị trí mới; thực hiện công tác thẩm 

định: quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng các hạng mục đầu tư 

xây dựng Trường Chính trị tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định 

pháp luật. 

3.4.5. Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn 

theo Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư. 

3.4.6. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của 

ngành, đơn vị để kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức của tỉnh theo quy định. 

3.5. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 

Chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh để triển khai, thực hiện Đề án; định 

kỳ rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương. 

Thành ủy Hải Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát quỹ đất trên 

địa bàn, quy hoạch chuyển Trường Chính trị tỉnh ra vị trí mới. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với 

Trường Chính trị tỉnh và các ban đảng của Tỉnh ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Đề án; hằng năm có báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án; năm 2025, 

tiến hành tổng kết Đề án giai đoạn 2021 - 2025, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ 

giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2026 - 2030. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Ban Tổ chức Trung ương, 

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 

- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể CT-XH tỉnh, 

- Trường Chính trị tỉnh, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thăng 
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PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC, VC; CBCC CẤP XÃ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẢI DƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

----- 
Đơn vị tính: lượt người 

NĂM Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm  2020 Cộng 5 năm 

CHỈ TIÊU 
Chỉ tiêu 

giao 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

Chỉ tiêu 

giao 

Thực 

hiện 

So với 

KH 

(%) 

Chỉ tiêu 

giao 

Thực 

hiện 

% đạt 

KH 

Chỉ tiêu 

giao 

Thực 

hiện 

So với 

KH 

(%) 

Chỉ tiêu 

giao 

Thực 

hiện 

So 

với 

KH 

(%) 

Chỉ tiêu 

giao 

Thực 

hiện 

So với 

KH 

(%) 

I. Công tác đào tạo 2277 3789 166,4  1681 2987 177,7 2549 3858 151,4 1147 3436 299,6 1148 3096 269,7  7654 14160 185  

1. Cao cấp LLCT 230 368   179 257   270 351   270 270   280 240   949 1246   

2, Đại học Hành chính 91 91   91 91   0 0   0 0   0 0   182 182   

3. Cao học 

XDĐ&CQNN 
0 0   0 0   0 0   30 29   30 30   30 29   

4. Trung cấp LLCT-

HC 
1956 3330   1411 2639   2279 3597   847 3137   838 2826   6493 12703   

II. Công tác bồi 

dưỡng 
2.930 2.828 96,5  9.945 10.512 105,7 3220 4043 125,6 2950 3763 127,6 2900 2624 90,5  21.945 23.468 107  

1. BD CVCC,CV,CVC 400 654   400 672   400 1804   230 1072   300 522   1430 4202   

2. BD nghiệp vụ công 

tác Đảng, đoàn thể 
2000 1679   2000 2352   2000 1538   2000 2019   2000 1694   10000 9282   

3. BD theo vị trí việc 

làm (BT, PBTTT, 

CTUBND, 

PCTUBND, CCVH-

XH, CCVP-TK) 

530 495   530 471   530 475   670 496   500 408   2760 2345   

4. BD đại biểu HĐND 0 0   7015 6982   0 0   0 0   0 0   7015 6982   

5. BD nguồn TUV             90 50   0 0   0 39   90 89   

6. BD lãnh đạo cấp 

phòng 
      0 35   200 176   50 176   100 181   350 568   

Tổng cộng 5.207 6.617 127,1 11.626 13.499 116,1 5769 7901 137,0 4097 7199 175,7 4048 5720 141,2 29599 37.628 127,1 

Tổng số:  37.628 học viên (trong đó: đào tạo 14.160 học viên, bồi dưỡng 23.146 học viên) 
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PHỤ LỤC 2 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẢI DƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

----- 

TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 Tổng giai 

đoạn 
Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng 

A  ĐÀO TẠO            

I  Liên kết đào tạo       

1 Cao cấp LLCT K13  60 60 60 60 240 

2 Cao cấp LLCT K14 60 60 60 60 60 300 

3  Cao cấp LLCT K15 60 60 60 60 60 300 

4 Cao học xây dựng Đảng và CQNN 31 31 31 31 31 155 

II  Trung cấp LLCT-HC 210 210 210 210 210 1050 

1 
CB chủ chốt cơ sở, trưởng, phó phòng các cơ quan tỉnh, 

huyện, các đoàn thể và dự nguồn 
210 210 210 210 210 1050 

B HỆ BỒI DƯỠNG        

1  BD Chuyên viên chính 120 120 120 120 120 600 

2  BD chuyên viên 120 120 120 120 120 600 

3  BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng 120 120 120 120 120 600 

4 BD nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

5 BD Đại biểu HĐND cấp xã   7 050   0 

6 BD kỹ năng và cập nhật kiến thức mới BT, CT UBND cấp xã 470 470 470 470 470 2350 

C  CÁC LỚP KHÁC (theo cơ chế đặt hàng trọn gói)      0 

1 
 BD cán bộ cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 
48     48 

2 
 BD cán bộ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 
600     600 
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PHỤ LỤC 3 

BẢNG SO SÁNH TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN MỨC 1 VỚI THỰC TRẠNG  

VÀ MỤC TIÊU, GIẢI PHẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

----- 

STT Tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức độ 1 
Thực trạng  

so với tiêu chí 

Mục tiêu, giải pháp xây dựng 

trường giai đoạn 2021 - 2025 

I Có đầy đủ thể chế, quy định hoạt động Đạt Đạt 

II Tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức     

1 
Đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí 

việc làm 
Đạt Đạt 

2 

Đối với lãnh đạo trường: Trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, hiệu 

trưởng hoặc phó hiệu trưởng có trình độ tiến sĩ, có các chứng chỉ lý 

luận, chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn 

Vượt chuẩn (Hiệu 

trưởng và phó hiệu 

trưởng phụ trách chuyên 

môn đều là tiến sĩ) 

Vượt chuẩn (Hiệu trưởng và phó 

hiệu trưởng phụ trách chuyên 

môn đều là tiến sĩ) 

3 

Đối với trưởng, phó khoa phòng: Trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở 

lên (Trưởng, phó khoa), có các chứng chỉ lý luận, chuyên môn, 

nghiệp vụ đạt chuẩn 

Vượt chuẩn (2/5 trưởng 

khoa, phòng là tiến sĩ) 

Vượt chuẩn, đạt chuẩn mức độ 2 

(3/5 trưởng khoa, phòng là tiến 

sĩ) 

4 Đối với đội ngũ giảng viên     

4.1 Tỉ lệ giảng viên/cán bộ, viên chức chiếm tối thiểu  75% 
Vượt chuẩn: chiếm trên 

79% 

Vượt chuẩn, đạt chuẩn mức độ 2 

(Chiếm trên 80%)  

4.2 Ít nhất 90% có trình độ thạc sĩ 
Vượt chuẩn: 100% là 

thạc sĩ 

Vượt chuẩn: giữ vững như hiện 

tại  

4.3 Có chứng chỉ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định 

Chưa đạt (20% giảng 

viên chưa có cao cấp lý 

luận chính trị, 80% 

giảng viên còn thiếu 

chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức kinh điển 

Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh) 

Đạt chuẩn (100% có cao cấp lý 

luận, chứng chỉ chuyên môn, 

nghiệp vụ). Giải pháp hằng năm 

rà soát cử 20% lượt giảng viên đi 

đào tạo, hoàn thiện cao cấp 

LLCT, bồi dưỡng kiến thức kinh 

điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
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4.4 Ít nhất 60% giữ ngạch giảng viên chính trở lên 
Chưa đạt (21/42 giảng 

viên chiếm 50%) 

Đạt chuẩn. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

và Học viện CTQG HCM  xét 

chuyển ngạch cho giảng viên đủ 

điều kiện 

4.5 
100% áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hoàn thành định mức 

nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn 
Đạt  Đạt 

4.6 Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng theo quy định Đạt  Đạt 

III Tiêu chí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng     

1 Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao Đạt Đạt 

2 
Tỉ lệ lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung tại trường so với hệ 

không tập trung ít nhất là 1/3 
Chưa đạt  

Đạt. Tăng cường xét duyệt đầu 

vào (Dưới 35 tuổi đối với nam, 

dưới 30 tuổi đối với nữ học tập 

trung), đầu tư cơ sở vật chất đảm 

bảo tổ chức các lớp học tập trung 

3 

Thực hiện nghiêm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng... Thực hiện 

đánh giá đào tạo, bồi dưỡng, giảng viên, cơ sở vật chất, hiệu quả đào 

tạo, bồi dưỡng... Đạt mức khá trở lên 

Đạt  Đạt 

IV Tiêu chí hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn     

1 
Mỗi năm thực hiện ít nhất 03 đề tài khoa học cấp trường, 5 năm thực 

hiện ít nhất 03 đề tài khoa học cấp tỉnh 

Đạt 90% (chưa đủ tiêu 

chí đề tài hoa học cấp 

tỉnh, mới đạt 2/3 đề tài 

(từ 2017 đến nay thực 

hiện được 02 đề tài kho 

học cấp tỉnh) 

Đạt. Tăng cường năng lực 

Nghiên cứu khoa học, tổng kết 

thực tiễn, đầu tư tài chính. Huy 

động các nhà khoa học của trung 

ương và của tỉnh cộng tác trong 

lĩnh vực này 

2 

Mỗi năm thực hiện ít nhất 03 cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm cấp 

trường, 5 năm tổ chức ít nhất 3 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học cấp 

tỉnh 

Chưa đạt 

Đạt. Tăng cường năng lực Nghiên 

cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, 

đầu tư tài chính. Huy động các nhà 

khoa học của trung ương và của 

tỉnh cộng tác trong lĩnh vực này. 

3 

Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được chuyển giao 

cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Có báo cáo, kiến nghị, đề xuất 

với cấp có thẩm quyền 

Đạt Đạt 
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4 
Trong 5 năm xuất bản được ít nhất 5 cuốn sách chuyên khảo, tham 

khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học 
Chưa đạt 

Đạt. Tăng cường công bố kết 

quả nghiên cứu khoa học, tổng 

kết thực tiễn dưới dạng sách 

chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo 

khoa học 

5 Xuất bản được tạp chí hoặc bản tin "thông tin lý luận và thực tiễn" Đạt Đạt 

6 Xây dựng được trang thông tin điện tử của cơ quan Đạt Đạt 

V 
Tiêu chí xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương 
    

1 

Xây dựng tiêu chí văn hóa ứng xử trong nhà trường, thực hiện tốt học 

tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh. 100% 

cán bộ, viên chức thực hiện đúng văn hóa ứng xử 

Đạt Đạt 

2 
Không có cán bộ, đảng viên bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên học bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự 
Đạt Đạt 

3 
Tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, hàng năm đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên 
Đạt Đạt 

4 Hằng năm, nhà trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên Đạt Đạt 

5 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ; tham gia đầy đủ, tích cực các phong 

trào thi đua do cơ quan có thẩm  quyền phát động 
Đạt Đạt 

VI Tiêu chí cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính     

1 
Có đầy đủ cơ sở vật chấ và phương tiện kỹ thuật phục vụ việc dạy, 

học, nghiên cứu... 
Đạt Đạt 

2 

Tổng diện tích sử dụng (Phòng học, phòng làm việc, phòng họp, 

phòng hội thảo, phòng truyền thống, phòng khách, hội trường lớn, thư 

viện, nhà đa năng, nhà văn, ký túc xã, khuôn viên cây xanh hoặc vườn 

hoa, đường giao thông nội bộ) tối thiểu 20.000m2 

Chưa đạt (thiếu một số 

công trình như nhà đa 

năng và diện tích chưa 

đạt 20.000m2) 

Đạt. Tỉnh uỷ và UBND tỉnh  đầu 

tư ngân sách xây dựng trường 

đạt chuẩn về cơ sở vật chất 

3 Công tác tài chính thực hiện đúng quy định Đạt Đạt 
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