
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Tur do - Htnh phüc 

S: qI2o19/QD-uBND Ninh BInh, ngày 50 thángfonàm 2019 

QUYET DJNH 
Ban hành Quy chê dào to, bôi du*ng 

can b, cong chü'c, viên chfrc finh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BINH 

Can c&Lu2t To' chik GhInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c&Lug7 Can b, cong chz'c ngày 13 tháng 1] nám 2008; 

C!án  c&Lut Viên chi'c ngày 15 tháng 11 nãm 2010, 

Can ci' Nghj djnh so' 24/2010/ND-CF ngày 15 tháng 3 nám 2010 cia 
CvhInh phi quy djnh ye tuyên dyng, si dyng và quán l cong chz'c; 

Can cii' Nghj djnh so' 29/2012/ND-CF ngày 12 tháng 4 näm 2012 cia 
ChInh phñ ye tuyén dyng, sz dyng và quán l viên chi'c; 

Can ciNghj djnh 16/2015/ND-CF ngày 14 tháng 02 nám 2015 cia ChInh 
phi quy djnh co' ché 4t' chz cüa don vj sc nghip cOng ip, 

C'än c& Nghj djnli so' 101/2017/ND-CF ngày 01 tháng 9 näm 2017 cza 
C'hinh phz ye dào tgo, bOi ding can b, cOng chi'c, viên chi'c, 

àn cii' Nghj djnh so' 161/2018/ND-CF ngày 29tháng 1] nám 2018 cza 
ChInh phi sz'a dOi, bô sung mçt sO quy djnh ye tuyên dyng cOng c/u'c, viên 
chz'c, náng nggch cong ch&c, thàng hng viên chi'c và thy'c hin chê dç5 hQp 
dOng m5t sO logi cOng vic trong cci quan hành chinh nhà nzthc, don vj sy 
nghip cOng lçp, 

Can c Thông tu' so' 01/2018/TT-BNVngày 08 tháng 0] näm 2018 cüa Bç5 
trzthng Bç5 Nç5i vy hu'ó'ng dan m5t sO diêu cza Nghj djn/i sO 101/201 7/ND-CF 
ngày 01 tháng 9 nám 2017 cia ChInh phz ye dào tgo, bOi dw6'ng can b, cOng 
cht'c, viên chz'c; 

Can cii' Thông hr so' 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nãm 2018 cza Bç5 
trwóng Bç5 Tài chInh hwó'ng dan vic 1p  dir toán, quán l3, th dyng và quyêt toán 
kinh phi dành cho cOng tác dào tgo, bOi dirông can b5, cOng chzc, viên chz'c; 

C'ãn c& Nghj quyé't so' 25/2019/NQ-HDND ngày 12 tháng 7 nám 2019 cza 
Hç3i dOng nhán dan tinh ban hành Quy djnh ni dung, mi'c chi, mi'c hO trQ' dành 
cho cOng tac dào tgo, bôi du'6'ng can b, cOng chi'c, viên chz'c tinh Ninh Blnh; 

Theo d nghj cña Giam do'c SO' N(5i vy. 

QUYET DINH; 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch dâo tao, bi duO'ng 
can b, cong chirc, viên chrc tinh Ninh BInh. 



Diu 2. Hiu lire thi hành 

Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tr ngày 15 tháng 11 11am 2019 và 
thay the Quyêt djnh so 01/2018/Q- ngày 02 tháng 01 näm 2018 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ban hành Quy dnh ye cong tác dào tao, bôi duthg can b, 
cong chüc, vien chirc tinh Ninh BInh, Quyêt djnh so 10/201 9/QD-UBND ngày 20 
tháng 3 näm 2019 cüaUy ban nhân dan tinh ye vic bãi bô Chuang III, Quy djnh 
ye cong tác dào tao, bôi d1oTig can b, cong chüc, viên chirc tinh Ninh BInh ban 
hành kern theo Quyet djnh so 01/2018/QD-UBND ngày 02 tháng 01 näm 2018 
cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Diu 3. To chfrc thtrc hin 

Chánh Van phông U ban nhân dan tinh; Giám dc các Sâ, ThU truO'ng các 
ban, ngành, doàn the cUa tinh; Hiu tru&ng truô'ng Chinh trj tinh; ChU tjch Uy ban 
nhân dan các huyn, thành phô; ThU tithng các cci quan, dan vj và các tO chUc, 
Ca nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Niinliân: 
-NhiiDiOu3; 
- VAn phOng ChInh phO; 
-BNivu; 
- ThtrO'ng trirc Tinh Uy; 
- Doàn Dai biêu Quoc hi tinh; 
- Thrnmg trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- C%lc Kiêm tra VAn ban QPPL B Tu pháp; 
- Ban ThixOng vi,i các Huyn üy, ThAnh ñy; 
- Website ChInh phU, Cong báo tinh; 
- Luu: VT, VP7. 
TP/12 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Tong Quang Thin 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH B!NH Dc 1p - Ttr do - Hinh phuic 

QUY CHE 
Dào to, bôi du'ô'ng can b, cong chfrc, viên chtrc tinh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyet djn/i so: '3 /2019/QD-UBND 
ngày 3'C tháng 10 nàm 2019 cüa Uy ban nhdn dan tinh Ninh BInh) 

Chtro'ng I 
QUY DINH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh v di tucYng, miic tiêu, nguyen tc,ni dung, 1oti 
hInh, diêu kiên, quyên igi, trách nhim, den bü kinh phi dào tao,  bôi duông, trách 
nhim cüa ca quail, dan vj trong dào tao,  bôi duô'ng can b, cong chüc, viên chirc 
tinh Ninh BInh. 

.A . Dieu 2. Doi ttrqng ap duing 

1. Quy ch nay duçc áp dung cho các di tugng sau: 

a) Can b trong các ca quan cüa Dàng Cong san Vit Nam, Nhà nuâc, t 
chirc chinh trj - xä hi cap tinh, cap huyn, cap xâ thuc tinh quàn 1; 

b) Cong chirc, cong chi'rc thrc hin ch d tp sir dang lam vic trong các ca 
quan cüa Dâng Cong  san Vit Nam, Nlià nrncc, to chüc chInE trj - xã hi a cap 
tinh, cap huyn, cap xâ; cong chüc trong b may lãnh dao,  quàn 1 dan vi sr 
nghip cOng 1p thuc tinh quàn 1; 

c) Dai  biu Hi dng nhân dan các cp; 

d) NhüT1g nguai hoat dng không chuyên trách a cp xã, & thôn, t dan ph; 

d) Viên chrc trong các don vj sir nghip cOng 1p thuc tinh quán 1. 

2. Các truang hcip can b, cong chirc, viên chirc ducic cir di dào tao,  bi 
duO'ng theo các Dê ánIDi,r an cüa Trung uang, cüa tinh ma các Dê ánIDr an do có 
quy djnh riêng thI thirc hin theo các Dé ánIDir an do. 

3. Quy ch nay không áp dung di vai can b, cOng chüc, viên chrc thuc 
Ca quan cüa Trung uang dóng trên dja bàn tinh và CáC co quail, don vj kbông th 
hu0ng ngân sách dja phucing. 

Diêu 3. Muic tiêu, nguyen tc dào tio, bôi du*ng 

1. Mic tiêu 

a) Trang bj, cp nht kin thac, k nng, phuong pháp thrc bin nhim vii trong 
boat dng cOng vçi cUa can b, cong chüc và boat dng nghê nghip cüa viên chac; 

b) Xây dmg di ngü can b, cong chac, vien chUc chuyên nghip, cO phm 
chat dao  due tot, có bàn 1mb chInh trj và nàng 1rc, dáp 1rng yeu câu phiic vi nhân 
dan, sr nghip phát triên cüa tinE. 
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2. Nguyen tc 

a) Dào tao, bi duöTlg phâi can cü vào tiêu chun ngch cong chüc, chirc 
danh nghê nghip viên chrc, chirc v1i lãnh do, quân 1, vj trI vic lam gàn vâi 
cOng tác quy hoach, sü diing, quán 1 can b, cOng chüc, viên chüc, phU hçip vi kê 
hotch dào tto, bôi duo'ng và thu câu xây dirng, phát triên nguOn nhân 1irc cüa cc 
quan, clan vj, dja phixcing, clap 1mg yêu câu phát triên và hi nhp quOc tê, nâng cao 
phâm chat clao due trong thrc thi cOng vl1; 

b) Thirc hin phân cOng, phân cp trong t chlrc bi duong theo tiêu chun 
ngch cong chüc, tiêu chuân chlrc danh nghê nghip viên ch(rc, tiêu chuân chüc v11 

lath do, quân 1; kêt hçip phân cong và cnh tranh trong to chlrc bôi duong theo 
yêu câu ella vi trI viêc lam; 

c) D cao thlrc tr bce và vic 1ira chn chuang trInh bi duOng theo yêu 
câu vj trI vic lam dlla can b, cong chlrc, viên chlrc; 

d) Bâo dam cong khai, minh bach, hiu qua. 

Diu 4. Ni dung dào tio, bi dirô'ng 

1. L luân chInh tn. 

2. Kin thlrc quc phông và an ninh. 

3. Kiên thlle, k5 nAng quãn l nba nuâc. 

4. Kin thllc quân 1 chuyên ngành; chuyên môn, nghip vçi; dto dIre cong 
vi, dito dIre nghê nghip; kiên thlrc hi thp quOc tê. 

5. Tiêng dan tc, tin hoc, ngoi ngü. 

Diu 5. Loti hInh dào tio, bôi du*ng 

1. Loii hInh bi duong 

a) Tp trung; 

b) Ban tp trung; 

c) Tlr xa. 

2. Loai hIth dào tao 

a) Tp trung; 

b) KhOng tp trung; 

c) VIra lam, vlra hoc. 

Chuo'ng II 
DIEU KIN, QUYEN LVI, TRACH NHI]M 

VA DEN BU KINH PHI DAo TJO, BOI DIXONG 

Diu 6. Diu kin chung cfr di dào to, biui dithng 

1. Theo thu cu, có khã näng phát trin hotc phIr hçp vôi cOng tác quy 
hoach can b, cOng chlrc, viên chlrc, clap 1mg nguOn nhân içrc cho ca quan, clan v, 
dja phuang. 
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2. Chuyên ngành dào tao  phãi phü hqp vOi chüc vi, chic danh và dñng vj trI 
vic lam cüa can b, cong chic, viôn chüc. 

3. Trong k hoach  dào  tao,  bi duOng do ca quail, don vj dàng k cr di h9c 
dã dugc cap có thâm quyên phé duyt hang nàm. 

4. Co dü các diu kin, tiêu chu.n theo quy djnh cüa các co s& dào tao,  bi dithng. 

5. Chua dixçc cü tham gia dng thi mt khóa dao tao,  bi duoiig khác trong 
giè hành chInh theo quy djnh. 

Diu 7. Dôi ttrçng, diu kiin ciii the cfr di dào to, bôi dung 

1. Cir can b, cong chüc cp xâ di hc trung cp, cao ding, dai  h9c: Thirc 
hin theo quy djnh tai  Diêu 5 Nghj dnh so 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 riäm 
2017 cüa ChInh phü ye dào tao,  bôi duông can b, cong chc, viên chirc. 

2. Cir vien chüc di h9c trung cp, cao ding, dai  h9c: Thirc hin theo quy djnh 
cüa Luât Viên chüc, Lust  Giáo dc và các van bàn có lien quan cüa ChInh phü, b, 
ngành Trung uong. 

3. Cir can b, cong chirc di h9c sau dai  h9c: Thirc hin theo quy djnh tai 
Khoàn 1, Khoàn 3 Diêu 6 Nghj djnh so 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 nãm 
2017 cüa ChInh phü. 

4. C vien chüc di h9c sau dai  h9c: Thirc hin theo quy djnh tai  Khoân 2, 
Khoàn 3 Diêu 6 Nghj djnh so 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 2017 cüa 
ChInh phü. 

5. Cir can b, cong chirc, viên chcrc và nhU'ng ngui hoat  dng không chuyên 
trách a cap xã, a thôn, to dan phô di h9c 1 1un chInh trj: 

a) Phài can cü k hoach dào tao  bi duông hang nàm cüa co quan, don vj, 
gail vâi cOng tác quy hoach can bô và nhu câu bô trI, sap xêp, sir dyng can b; 

b) Ch9n, c1r di h9c dam báo dung di tuçmg, diu kin, tiêu chun di vth 
tirng cap dào tao  theo Quy djnh so 54-QD/TW ngày 12 tháng 5 näm 1999 cüa B 
ChInh trj ye chê d h9c tp l lun chInh trj trong Dãng, Cong van so 4741-
CV/BTCTW ngày 20 tháng 5 nàm 2013 ye mt so van dê ye dào tao  cao cap 1 1un 
chInh trj- hành chInh, Quy chê quail l dào tao  cüa truang chInh trj tinh, thành phô 
tric thuc Trung ucing ban hành kern theo Quyêt djnh sO 2252/QD-HVCTQG ngày 
02/5/2019 cüa H9c vin ChInh trj quOc gia Ho ChI Minh và Quy djnh cüa Tinh üy 
ye tiêu chuân trInh d 1 lun chInh trj dôi vâi can b, cong chuc, viên chirc. 

6. Cir can b, cOng chirc, viên cht'rc, dai  biu Hi dng nhân dan các cp và 
nhttng nguèi hoat dng khOng chuyên trách & cap xA, & thôn, to dan phô di bOi duô'ng: 

a) Di bi duô'ng & trong nuó'c: Thirc hin theo thông báo chiêu sinh cüa các 
co s& dào tao,  bôi duthg; 

b) Di bi duO'ng & nuóc ngoài: Thxc hin theo quy djnh tai  Diu 32 Nghj 
djnh so 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 2017 cüa ChInh phü. 

7. Can b, cong chuc, viên chuc, dai  biu Hi dng nhân dan các cp va 
nhUng ngu&i hoat  dng không chuyên trách & cap xã, & thôn, to dan phô duqc cfr 
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di dào tao,  bi duôiig phâi bâo dam diu kin chung quy djnh tai  Diu 6 và diu 
kin cii the quy djnh tai  Khoân 1, Khoân 2, Khoân 3, Khoãn 4, Khoãn 5, Khoân 6 
Diêu nay. 

8. Quy djnh tai  Khoãn 1, Khoãn 2, Khoãn 3, Khoãn 4, Kboán 5, Khoân 6, 
Khoãn 7 Diu nay không áp dçing di vâi can b, cong chüc, viên chirc, dai  biêu 
HOi dông nhân dan các cap và nhüng ngui boat dng không chuyên trách a cap 
xã, & thôn, to dan phô t1r di dào tao,  tir chi trâ các khoãn kinh phi h9c tp và h9c 
ngoài gi& hành chinh sau khi báo cáo và ducc sir dông cUa Thu tru&ng Co quan 
trçrc tiêp quân 1 can b, cong chirc, viên chirc. 

Diu 8. Quyn liyi và trách nhim khi dirç'c eli di dào t,o, bôi dtrthig 

1. Quyn loi cüa can b, cong chlrc, viên chlrc, dai  biu Hi dông nhân dan 
các cap vá nhffig ngu&i hoat  dng không chuyên trách & cap xâ, & thôn, to dan phô 
duçc cü di dào tao,  bôi dung: Thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 37 Ngh djnh so 
101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 11am 2017 cüa ChInh phü. 

2. Trách nhim cüa can b, cong chic, viên chüc, dai  biu Hi dng nhân 
dan các cap và nhffig ngu&i boat  dng kbông chuyên trách a cap xâ, & thôn, to dan 
phô kbi drqc cIt di dào tao,  bôi dung: Thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 38 Nghj 
djnh so 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 2017 cüa ChInh phü. 

Diu 9. Dn bñ kinh phi dào to 

1. Can b, cong chItc, viên chItc, ngu&i boat dng không chuyên trách & cp 
xã dugc di dào tao  tlr trInh d trung cap tr& len bang nguôn ngân sách nhà nu&c 
hoc kinh phi cIta co quan quân 1, sIr diing can b, cOng chItc, viên chIrc phãi den 
bIr chi phi dào tao  kbi thuc mt trong các tru&ng hp sau day: 

a) T bO h9c, bO vic hoc don phuong, chm dIrt hçip dng lam vic trong 
thôi gian dào tao; 

b) Không duqc co s& dào tao  cp van bng t& nghip; 

c) D hoàn thành vá duçc cp van bang t& nghip khóa hçc nhu'ng bO vic 
hoc don phucmg châm dIrt hçip dông lam vic, chuyên cOng tác di tinh ngoài, sang 
co quan, don vj trçrc thuc Trung uong khi chua phçic vi dIr th&i gian cam két tai  co 
quail, don vj thuc thâm quyên quãn l cIra tinh quy djnh tai  Diêu 7 Quy chê nay. 

2. Quy trInh, thu tVc  tInh dn bIr kinh phi dào tao,  bi duo'ng tic hin theo 
phân cap quan 1, hu&ng dan cIra B Ni vi.1 và quy djnh tai  Diêu 8, Diêu 9, Diêu 
10, Dieu 11, Dieu 12, Diêu 13 và Diêu 14 Nghj djnh sO 101/2017/ND-CP ngày 01 
tháng 9 nàm 2017 cIra ChInh phIr. 

Churo'ng III 
TRACH NHIIM CUA CAC CO QUAN, DUN VJ 

Miic 1 
TRACH NHIM TRONG DAO TJO, BOI DTJNG CAN BQ, CONG CH1YC 

Diêu 10. Trách nhim cüa sli, ban, ngành, Uy ban nhãn dan các huyn, 
thành phô 
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1. Xây dçmg k hotch dào tao,  bi duoiig can b, cong chrc thuc phm vi 
quân 1 giri ye S Ni vi truc ngày 15 tháng 6 hang 11am de tônghp xây drng dir 
thào ke hoach dào tao,  bôi duoiig khoi Nhà nuó'c cüa nãm lien kê báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh và trInh Ban Thithng vi TinE üy (qua Ban To chüc Tinh üy) xem xét, 
phê duyt. 

2. T chüc thuc hin k hoach dào tao,  bi duô'ng can b, cong chc hang 
11am cüa Co quan, don vj sau khi duc phê duyt: 

a) Quyt djnh ci'r can b, cong chrc thuc thm quyn quàn 1 di bM duörng 
nghip vii chuyên ngành, bôi duong kiên thirc quàn 1 nhà nuâc chuyên ngành, dao 
dirc cong vi, dao  di'rc nghê nghip, kiên thüc hi nhp quôc tê, tiêng dan tc, tin 
h9c, ngoi ngü Y trong nuâc; 

b) ? nghj Co quan có thm quyn quy& djnh cr can b, cong chüc di bi 
duông kiên thüc quail 1 nhà nuâc, kiên thirc quOc phông và an nirih, di h9c 1 lun 
chInh tr, di on, dir thi và di hçc sau dai  hçc a trong nuOc. Dê ngh Si Ni vi quyêt 
dnh cir can b, cOng chirc cap xà là nguai dan tc thiêu so hoc cong tác tai  các xä 
mien nüi, vüng sau, yang xa, vüng dan tc thiêu so, vUng có diêu kin kinh tê - xã 
hi dc bit khó khàn di hçc trung cap, cao dãng, dai  hc O trong nuóc; 

c) D nghj S Ni vi thm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh quy& djnh cü 
can b, cOng chüc thuc thâm quyên quãn 1 tham gia dir tuyên và di dào tao,  bôi 
duong i nithc ngoài; 

d) Nu cü can b, cong chirc di hc trái thm quyn thI phái chju trách 
nhim dôi vói hành vi vi phm k 1ut hành chInh dã thirc hin; 

d) D nghj S Ni vi thrn djnh, xem xét ra quyt djnh m& lop di vai cac 
lop dã duçic Ban Thuang vii Tinh üy phé duyt trong Kê hoach dào tao,  bOi duo'ng 
can b, cong chác hang nãm theo quy djnh. Riêng các lap ngoài Kê hoach dà dixgc 
phé duyt, dê nghj Sâ Nôi vu thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét quyêt 
djnh. To chüc thirc hin dánh giá chat luçmg bôi duOTlg can b, cong chirc theo quy 
djnh tai  Thông tu so 10/201 7/TT-BNV ngày 29 tháng 12 nam 2017 cüa B truOng 
B Ni vi quy djnh ye dánh giá chat luçmg bOi du0ng can b, cOng chirc, vien 
chirc. Báo cáo ket qua miY iop ye S& Ni viii chm nhât sau 10 ngày kê tir ngày be 
giàng lap h9c; 

e) Tao  diu kin d can b, cOng chi.rc thirc hin ch dO dào tao,  bi duO'ng 
theo quy djnh; 

g) Phi hçTp vói CáC co quan, don vj quán l can bO,  cOng chüc trong thii 
gian di dào tao,  bôi duthg; thirc hin vic xü 1 bOi thuang kinh phI dáo tao  dôi 
'vai các dOi tuçng có hành vi vi pham theo Diêu 9 Chuong II Quy ché nay; 

h) Báo cáo kt qua dáo tao,  bèi duO'ng can bO,  cong chüc cüa ca quail, don 
vj ye Uy ban nhân dan tinE (qua S& NOi  vii) trithc ngày 20 tháng 12 hang nam. 

Diêu 11. Trách nhim cüa S& NOi  vu 

1. Tham muu d Uy ban nhân dan tinE phe duyt các d an, quy hoach, k 
hoach dào  tao,  bOi duog can bO,  cOng chüc và to chic triên khai thrc hin sau khi 
ducc phê duyt. 
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2. Hi.rng dn các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành ph& Co 
quan, don vj có lien quan xây drng kê hoach  dào  tao,  bôi duô'ng can b, cong chüc 
hang 11am hoc giai doan. 

3. Tng hçp, thm djnh d xut nhu cu dào tao,  bi duthg hang nàm cüa Co 
quan, don vj dê xay drng dir thào kê hoach  dào  tao,  bôi duong can b, cong chic 
khôi Nba nuâc báo cáo Uy ban nhân dan tinh và trInh Ban Thu?ing vi Tinh üy 
(qua Ban To chirc Tinhüy) xem xét, phê duyt. 

4. Thông báo, hu&ng dan, don dc các co quan, don vj thirc hin k hoach 
dào tao,  bôi diiO'ng can b, cOng chirc hang näm. 

5. Can cir k hoach dào tao,  bi dirO'ng can b, cong chü'c hang näm và d 
nghj cüa co quan, don vi,  thâm djnh, ra quyêt djnh m& lop dào tao,  bôi thrOng can 
b, cong chuc khOi Nhà nithc dôi vth các iop theo Kê hoach dào tao,  bôi diiOng dã 
disgc Ban Thix&ng vçi Tinh üy phê duyt hang nãm. Thâm djnh, trInh Uy ban nhân 
dan tinh ra quyêt djnh ma các lop dào tao,  bôi duong can b, cong chc khôi Nba 
nuâc ngoái kê hoach  dào  tao,  bOi duOng dã diigc phê duyt hang näm. 

6. Chü trI hoic phi hcip vai các CO SO dào tao,  bi duOng, co quail, don vj t 
chüc các lap dào tao,  bôi duOng theo tiêu chuân chüc danh, ngach và vi trI vic 
lam cho di ngü can b, cOng chirc. 

7. Quyt djnh ci'r can b, cOng chirc khôi Nba flUC di bi diiOng kin thrc 
quàn l nba nuâc theo tiêu chuân ngach, chüc danh, di bôi duOng kiên thirc quail 1)' 
nhà nuâc tnrOc khi bô thim chirc vii lânh dao,  quãn l; cir di On, dir thi và di h99 
sau dai  hçc a trong nuâc; cr can b, cOng chrc cap xã là nguai dan tc thiêu so 
hoc cOng tác tai  các xà mien nüi, vüng sau, vUng xa, vüng dan tc thiêu so, yang có 
dieu kiên kinh te - xã hi däc biêt khó khän di on, dir thi và di h9c trung cap, cao 
däng, dai  hçc a trong mrâc. Riêng dôi vth các dOi tuçing thuc din Ban Thumg v 
Tinh üy, Thuang trirc Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh quán l thI phái báo cáo Ban 
Thumg viii Tinh üy, Thuang trçrc Tinhüy, Uy ban nhân dan tinE quyet djnh. 

8. Thm djnh, bao cáo Uy ban nhân dan tinE cir can b, cOng chüc di dir 
tuyên va di dào tao,  bOi duOng a nuâc ngoài. 

9. Triu tp can b, cong chüc di h9c các lap dào tao,  bi duOng do Sa Ni 
vii chü trI to chüc, quân l hoc theo üy quyên cüa Uy ban nhân dan tinh. 

10. ChU trI phi hçp vai các co quan Co lien quan huang dn thirc hin và 
kjp thai báo cáo Uy ban nhân dan tinh sira dôi, bô sung Quy chê nay cho phü hçp 
vOi quy djnh cüa ChInh phü, B, ngành Trung uong ye dào tao,  bôi duOng can bO, 
cong chüc, viên chirc. 

11. Thanh tra, kim tra cOng tác dào tao,  bi duOng can b, cOng chac; tong 
hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinE, B Ni vi ket qua hoat  dng dào tao,  bOi 
disOng hang nàm. 

Diu 12. Trách nhiêm cüa S& Tãi chInh 

1. Hang näm, tren co sa d nghj cüa các co quan, don vj, dja phuong, phi 
hçp vai Ban To chüc Tinh üy, sa Ni vçi thâm djnh, tOng hçip dir toán chi ngân 
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sách cho nhim viii dào tao,  bi duOiig can b, cong chirc báo cáo Uy ban nhân dan 
tinh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét phê duyt theo quy djnh. 

2. Huàng dn Ca quail, dan vj b tn ngun, 1p dir toán, quán 1, sir dung và 
thu ti;ic thanh quyêt toan kinh phi dào tao,  bôi duö'ng can b, cOng chüc. Thâm djnh 
cap phát kinh phi to chüc các lop dào tao,  bôi duông can b, cong chic, kinh phi 
ho trq cho can b, cong chüc duqc cir di h9c cüa ca quan, dan vj theo quy djnh. 

3. Theo dôi, tng hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh v kinh phi dào tao,  bi 
duthig can b, cong chuc hang näm theo quy djnh. 

Diêu 13. Phi hçrp thrc hin cüa Ban To chfrc Tinh üy 

1. Huâng dn ca quan, dan vj thuc khi Dáng, Doàn th thc hin cong tác 
dào tao,  bôi duOng can b, cong chirc theo phân cap cüa Ban Thuông v1i Tinhüy. 

2. Chü trI, pMi hp vâi S& Ni vu, S Tài chInh tng hqp xây drng dir tháo 
ké hoach dào tao,  bôi duöng can b, cOng churc hang nãm trInh Ban Thuông vii 
Tinh üy xem xét, phê duyt. 

Diu 14. Trách nhim cüa trffông ChInh trj tinh, các cr s& dào to, bôi 
dtrö'ng tric thuc Uy ban nhân dan tinh 

1. D nghj S Ni vii thm djnh, xem xét ra quy& djnh m& các lap dào tao, 
bôi duông can b, cOng chuc Khôi Nhà nuóc theo Kê hoach dào tao  bôi duoiig 
hang näm dä duçic Ban Thuang viii Tinh üy phê duyt. 

2. Chun bj ni dung, chuang trInh giâng day, ca sO vt cht, biên soan tài 
1iu bôi duôg theo phân cap dé to chuc các lop dào tao,  bôi duOng can b, cong 
chüc và các dôi tung khác, tham gia giáng day  trên ca sâ nhim v11 Ban Thuang vi 
Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh giao. 

3. Phi hqp, lion k& vai các ca quail, dan vj trong và ngoài tinh d t chüc 
các lop dào tao,  bôi du&ng can b, cong chüc và các dôi tucmg khác, tham gia 
giáng day  trên ca sa nhim vi1 Ban Thuang v11 Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh giao. 

4. T chuc các lop dào tao,  bM duong theo thm quyn; thirc hin vic dánh 
giá chat 1ung bOi duông can b, cong chüc theo quy dnh tai  Thông tu so 
10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 nàm 2017 cüa B tnung B Ni vi và gui 
báo cáo kêt qua ma lop ye Uy ban nhân dan tinh (qua Si Ni vii) chm nhât sau 10 
ngày kê ti.'r ngày be giâng lop h9c. 

Muc 2 
TRACH NHI1M TRONG DAO TO, BOI DUNG VIEN CHC 

Diu 15. Trách nhim các S&, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô 

1. Huâng dan, don dc dan vj, t chuc tnrc thuc xây dirng kê hoach và dir 
toán kinh phi dào tao,  bôi duông viên chüc hang nàm thuc pham vi quán l. 

2. Thm djnh, phO duyt k hoach dào tao,  bi duông viên chuc hang näm 
cüa các dan vj sr nghip cong 1p tir báo dam mt phân chi thithng xuyOn, dan vj 
sir nghip cong 1p do nhà nuOc bão dam chi thixang xuyên tnirc thuc. 
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3. Tng hçip, xây drng, ban hành và t chirc thirc hin k hoach  dào  tao,  bM 
duOng viên chüc chung cüa ngành, dja phixang; gài 01 ban ye S& Ni vçi truâc ngày 
15 tháng 6 hang 11am de theo dOi, kiêm tra và giám sat vic thirc hin. 

4. Can cir k hoach dào tao,  bi duôTlg hang näm và d nghj cüa dan vj sr 
nghip cong lap trrc thuôc, phôi hp, lien két vi các Ca s dào tao,  bôi dung to 
chtrc cac lirp dào tao,  bôi dixôiig ye 1 1un chInE trj, kiên thirc, k5 nàng, chuyên 
môn, nghiêp vu, theo tiêu chuân chirc danh nghê nghip, dao  due nghê nghip, kiên 
thirc hi nhp quôc tê, tiêng dan tc, tin h9c, ngoi ngü 0 trong nilâc cho viên cht'rc 
sau khi báo cáo và duçic s1r dông cUa Uy ban nhân dan tinh. 

5. Quy& djnh ci1 viên chüc thuc thm quyn quán 1 di bi duong kin 
thiic, k5 nãng, chuyên môn, nghiêp vu phuc vu hoat dông nghê nghiêp, theo tiêu 
chuân chirc danh nghê nghip, dao  dirc nghê nghip, kiên thüc hi nhp quôc tê, 
tiêng dan tc, tin h9c, ngoai ngi a trong nuó'c; cü viên chirc di on, dr thi và di dào 
tao trInh d trung cap, cao dAng, dai  h9c, sau dai  hc i trong nuâc, trir viên chüc 
các dan vj sir nghip cong 1p tçr báo dam chi thuing xuyên, dan vj sir nghip cong 
1p tir bâo dam chi thuang xuyên và chi dâu tu quy djnh tai  Diem a, Khoán 3, Diêu 
19 Quy ché nay. Riêng dôi vai các dôi tuçmg thuc din Ban Thuing vçi Tinh üy, 
Thumg trtrc Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh quán 1 thI phãi báo cáo Ban Thuang 
vii Tinh Uy, Thuang trirc Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. Nêu cir viên 
chirc di hçc trái thâm quyên thI phái chju trách nhim dOi v1i hành vi vi pham kS' 
1ut hành chInh dã thuc hiên. 

6. D nghj cp có thm quyn quyt djnh cir viên chirc thuc thâm quyên 
quán l di hçc l 1un chInh trj, kiên thüc quôc phông và an ninh. Dê nghj S Ni 
v1i thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh cü yiên chuc thuc thâm 
quyên quán 1 tham gia dir tuyên và di dào tao,  bôi dung & nu&c ngoài. 

7. Tao  diu kin d viên chüc th%rc hin ch d dào tao,  bi throng theo quy 
djnh. 

8. Theo dOi, kim tra, giám sat cong tác dào tao,  bi throng viên chuc tai  don 
vj sir nghip cOng l.p trirc thuc. 

9. Thirc hin vic dánh giá cht lucmg dào tao,  bi duOng viên chüc theo quy 
djth tai  Thông tu so 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 nàm 2017 cüa B tru&ng 
B Ni vi; tOng hçp, báo cáo két qua dào tao,  bôi duOng yiên chuc cüa co quan 
dan vi, da phuong gui ye Uy ban nhân dan tinE (qua S& Ni v) truâc ngày 20 
tháng 12 hang nam. 

Diu 16. Trách nhiêm cüa S& Ni viii 

1. Thâm djnh, báo cáo Uy ban nhân dan tinh cü viên chüc thuc thm quyn 
quán l di d tuyen và di dào tao,  bôi throng & nu&c ngoài. 

2. Theo dOi, thanh tra, kim tra cong tác dào tao,  bi duOng viên chuc tai  s&, 
ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành pM; tong hp, báo cáo Uy ban nhân 
dan tinE, B Ni vii kêt qua dào tao,  bOi duong viên chuc hang näm. 
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Diêu 17. Trách nhiêm cüa S& Tài chInh 

Huâng dn co quail, dan vj b trI ngun, 1p dir toán, quail 1, sir ding va 
thu tiic thanh quyêt toán kinh phi dào tao,  bôi dumg viên chrc. 

Diu 18. Trách nhim cüa các do'n vj sir nghip cong ip tr bão dam 
mt phân chi thu'ôrng xuyên, don vj s1r nghip cong 1p do nhà nu'&c bão dam 
chi thirôrng xuyên 

i. Can cir tiêu chun, diu kin, thu cu dào tao,  bM dumg, Nghj quyt s 
25/2019/NQ-HDNID ngày 12 tháng 7 näm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh ban 
hành Quy djnh ni dung, müc chi, mrc ho tr dành cho cong tác dào tao,  bôi 
duo'ng can b, cong chic, viên chirc tinh Ninh BInh, Thu trung dan vj quyêt djnh 
ni dung, djnh rnirc chi phü hqp vOi khâ nãng nguOn kinh phi, ca chê tâi chInh và 
dua vao quy ché chi tiêu ni b cüa dan vj dê thirc hin. 

2. Xây dmg k hoach, dir toán kinh phi dào tao,  bi duog viên chuc hang 
näm theo quy djnh tai  Khoân 2 Diêu 6 Thông tu sO 36/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 nam 2018 cüa B trithng B Tài chInh hiing dan vic 1p dir toán, quân 
1, sir dung và quyêt toán kinh phi dành cho cOng tác dào tao,  bOi di.thng can b, 
cong chirc, viên chirc, g11i ye sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành phô 
chü quán dê phé duyt, tong hçip, xay dirng, ban hành ké hoach  dào  tao,  bôi duô'ng 
viên chic chung hang näm cüa ngành, dja phuang. 

3. T chüc thçrc hin k hoach dào tao,  bi duông viên chcrc hang nàm cüa 
danvj: 

a) D nghj s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành ph chü quân 
quyêt djnh hoc báo cáo cap có thâm quyên quyêt djnh c1r viên chuc thuc thâm 
quyên quán 1 di h9c 1 1un chInh tn; di On, dv thi và di hc trInh d trung cap, 
cao dàng, dai  h9c, sau dai  hçc chuyên môn; di bôi duông kiên thuc, k5 näng, 
chuyên môn, nghip v1i phiic vv hoat dng nghê nghip, theo tiêu chuân chuc danh 
nghe nghip, kiên thüc quôc phông và an ninh, dao  due nghê nghip, kiên thuc hi 
nhp quOc té, tiêng dan tc, tin h9c, ngoai ngü a trong niiâc; 

b) TrInh s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành ph chü quail báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh cir viên chuc thuc thâm quyên quail 1 tham 
gia dir tuyên và di dào tao,  bôi duo'ng nuóc ngoài; 

c) Tao  diu kin d viên chüc thçrc hin ch d dâo tao,  bi dirOng; thrc hin 
chê d, chInh sách dào tao,  bOi duo'ng dOi vai viên chüc theo quy djnh; 

d) PMi hçip vOi các co quan, dan vj quãn 1 viên chuc trong thôi gian di dáo 
tao, bOi duô'ng; thirc hin vic xir 1 bOi thuang kinh phI dào tao  dOi vâi các dôi 
tuçng có hành vi vi pham theo Diêu 9 Chuong II Quy chê nay; 

d) Thvc hin vic dánh giá cht luçmg bM duô'ng viên chuc theo quy djnh tai 
Thông tu so 10/201 7/TT-BNV ngày 29 tháng 12 nàm 2017 cüa B tnr&ng B Ni 
vu yà báo cáo két qua dào tao,  bôi duô'ng viên chüc hang nàm ye s&, ban, ngành, 
Uy ban nhân dan huyn, thành phO chü quan dé theo dOi, quãn 1 và báo cáo cap có 
thâm quyên theo quy djnh. 
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Diêu 19. Trách nhim cüa các do'n vj sir nghip cong 1p tr bão dam chi 
thtrô'ng xuyên, thrn vl  sy nghip cong 1p tir bão dam chi thtr?rng xuyên và chi 
dâu tir 

1. CAn cüNghj quy& so 25/2019/NQ-HDND ngày 12 tháng 7 nAm 2019 cüa 
Hi dông nhân dan tinh, Thu trithng don vj quyêt djnh ni dung, djnh müc chi dào 
tao, bôi duô'ng phü hçTp vói khâ nAng nguôn kinh phi, co chê tài chInh và dua vào 
quy chê chi tiêu ni b cüa dGri vj die thc hin. 

2. Trên CG s tiêu chun, diu kin, ngun kinh phi, xây dirng dir toán kinh 
phi dào tao,  bôi duong viên chuxc hang 11Am theo quy djnh tai  KhoAn 2 Diêu 6 
Thông tu so 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nAm 2018 cüa B trung B Tài 
chinh. Xây dirng, ban hành kê hoach dào tao,  bôi dung viên chüc cüa don vj hang 
näm, báo cáo s&, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thAnh phô chü quAn dê tong hçip, 
theo dOi, kiêm tra, giám sat vic thrc hin. 

3. T chcrc thçrc hin k hoach dào tao,  bi duOiig viên chüc hang nAm cüa 
danvj: 

a) Quy& djnh cir viên chirc thuc thm quyn quán 1 di On, dir thi vâ di dâo 
tao trInh d trung cap, cao dAng, dai  h9c, sau dai  hc chuyên môn; di bôi duO'ng 
kiên thüc, k5 nAng, chuyên môn, nghip vii phiic vi hoat dng nghê nghip, theo 
tiêu chuân chi1rc danE nghê nghip, dao  düc nghê nghip, kiên thüc hi nhp quôc 
tê, tiêng dan tc, tin h9c, ngoai ngEi a trong nrnic theo quy dnh. Riêng dôi tucing 
viên chüc do sa, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành phô quyêt djnh bô nhim 
giü chirc vi lAnh dao,  quán 1 hoc thuc din Ban Thuang vi Tinh Uy, Thung 
trrc Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh quãn 1, khi di dào tao,  bôi duO'ng thI phái trInh 
qua sa, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành phô chü quAn de quyêt djnh hoc 
báo cáo Ban Thithng viii TIIIII üy, Thuô'ng trirc TirIh üy, Uy ban nhân dan tinh 
quyet djnh theo phân cap; 

b) TrInh si, ban, ngành, Uy ban nhân dan huyn, thành pM chU quãn d báo 
cáo cap có thâm quyên quyêt djnh ci viên chuc thuc tham quyen quAn 1 di h9c 
1 1un chInh trj, bOi duang kiên thcrc quOc phông và an ninh, tham gia di,r  tuyen vá 
di dáo tao,  bOi duOng nuOc ngoài; 

c) Tao  diu kin d viên chuc thirc hin ch d dào tao,  Mi duO'ng; thirc hin 
chê d, chInh sách dào tao,  bôi duO'ng dôi vâi vien chuc theo quy djnh; 

d) PMi hçTp vâi các cci quan, don vj quAn 1 vien chüc trong thii gian di dào 
tao, bOi duO'ng; thc hin vic xü 1 bôi thumg kinh phI diào tao  dOi vói các dôi 
tuqng có hành vi vi pham theo Diêu 9 Chuong II Quy che nay; 

di) Thrc hin vic dánh giá cht luqng Mi duOng vien chüc theo quy dnh tai 
Thông tiir sO 10/201 7/TT-BNV ngay 29 tháng 12 nAm 2017 cüa B tru&ng Bô Ni 
v1i và báo cáo kêt qua dào tao,  bôi duOiig vien chuc hAng nAm ye sâ, ban, ngAnh, 
Uy ban nhAn dAn huyn, thAnh phO chU quAn dë theo tong hp, báo cáo cAp cO 
thâm quyên theo quy dinE. 
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Diu 20. Phôi hçrp thirc hin cüa Ban To chfrc Tinh üy 

1. Huâng dn cong tác dào tao,  bi duoiig viên chirc thuc khái Dàng, Doàn th. 

2. Theo dOi, don dc các dan vj sir nghip cOng 1p thuc khi Dãng, doàn 
the thirc hin dào tao,  bôi duông viên chirc. 

Diu 21. Trách nhim cüa Trirô'ng ChInh trj, các c so' dào tto, bôi 
dtr&ng cüa tinh 

1. T chüc các lcp  dào  tao,  bi duO'ng viên chüc, biên soan  tài 1iu bôi 
duö'ng theo phân cap. 

2. Trin khai thirc hin các chucmg trInh bM throng viên chirc theo tiêu 
chuân chüc danh nghê nghip, yêu câu vj trI vic lam, kiên thirc, k5 näng chuyên 
ngành theo nhim v11 dugc Uy ban nhân dan tinh giao. 

3. Lien k& vi các ca sâ dào tao,  bi duOng cüa Trung uang d t chüc bi 
duo'ng viên chirc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chtro'nglV 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diêu 22. Khen thtr&ng, xfr 1 vi phm 

1. Ca quan, dan vj, cá nhân có thành tIch trong cOng tác dào tao,  bi duö'ng 
can b, cOng chirc, viên chtrc duqc xem xét khen thung theo quy djnh cüa pháp 
1ut ye thi dua, khen thuo'ng. 

2. Ca quail, dan vj, Ca nhân vi pham Quy ch nay, thI thy theo tInh chit và 
mirc d vi pham së bj xem xét x1r l k lut theo quy djnh cüa pháp luat. 

Diu 23. Sfra diii, b sung Quy ch 

1. Truo'ng hcip các van bàn dn chiu tai  Quyt djnh nay di.rcyc süa di, b 
sung hoc thay the thI các ni dung lien quan thirc hin theo quy djnh tai  các van 
bàndó. 

2. Trong qua trInh thuc hin, nu có vn d vuàng mc, phát sinh, các ca 
quail, dan vj kjp thyi phãn ánh ye Uy ban nhân dan tinh (qua S& Ni vii) dê xem 
xét diêu chinh, bô sung cho phü hçip vâi quy djnh cüa Nhà nuOc và tInh hInh thirc 
té tai  dja phuang./. , 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Tong Quang Thin 
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