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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1356 /KH-BĐH

Bình Thuận, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo Đề án đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài của tỉnh 2019
Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn
2016 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có
trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 – 2025 (gọi
tắt là Đề án 100 giai đoạn 2);
Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 29/08/2018 của Tỉnh ủy về
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương 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;
Ban Điều hành Đề án 100 giai đoạn 2 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
công chức, viên chức chất lượng cao ở nước ngoài năm 2019, cụ thể như sau:
I. VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1. Thông báo tuyển chọn ứng viên
a) Đối tượng và thời gian tham gia
- Căn cứ đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số
1403/QĐ-UBND ngày 26/05/2017, Ban Điều hành Đề án ra thông báo tuyển chọn
ứng viên tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 100 giai đoạn 2 gửi
các cơ quan đơn vị trong tỉnh và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thời gian nộp hồ sơ: Thường xuyên trong năm 2019.
b) Sơ tuyển ứng viên
- Căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển, Tổ chuyên viên giúp Ban Điều hành Đề án
tiến hành sơ tuyển ứng viên, thẩm định lịch sử chính trị và báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xem xét, phê duyệt. Trong quá trình tiếp nhận và sơ tuyển, hồ sơ nào
đủ điều kiện sẽ chọn cử đi học, không để chờ đến hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ.
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- Ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phù hợp với cơ sở đào tạo
(TOEFL đạt 587 điểm hoặc IELTS 6.5 trở lên…) và đáp ứng yêu cầu của cơ sở
đào tạo ở nước ngoài sẽ được cử đi học ngay trong năm 2019.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển có trình độ tiếng Anh từ B1
(khung Châu Âu) trở lên nếu trúng tuyển sẽ được bồi dưỡng để thi lấy Chứng chỉ
IELTS 6.5 đối với học thạc sỹ và Chứng chỉ IELTS 7.0 đối với học tiến sỹ trước
khi cử đi học.
2. Quyết định cử đi học
Căn cứ trường học do đơn vị tư vấn cung cấp, Tổ chuyên viên tham mưu
Ban Điều hành Đề án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cử
đi học.
3. Số lượng và chuyên ngành đào tạo
- Số lượng đào tạo: Theo tình hình thực tế đăng ký tham gia của ứng viên.
- Chuyên ngành đào tạo: Tất cả các chuyên ngành quy định tại Quyết định
số 1403/QĐ-UBND ngày 26/05/2017.
4. Phối hợp đơn vị tư vấn
Phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chọn làm đơn vị tư
vấn chủ yếu; đồng thời, làm việc với các Trường Đại học có liên kết đào tạo với
tỉnh Bình Thuận như Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học
Tôn Đức Thắng để phối hợp chọn trường, cử ứng viên đi học đối với chuyên ngành
các trường này có kinh nghiệm, thế mạnh trong hợp tác đào tạo quốc tế.
II. BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC DO GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI
PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY
1. Mục tiêu và yêu cầu bồi dưỡng
a) Khóa 1. Hội nhập kinh tế quốc tế
- Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về hội nhập kinh tế
quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng công tác lãnh đạo,
điều hành và tham mưu giải quyết công việc, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình
hội nhập hiện nay.
- Yêu cầu
+ Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong giai đoạn hội nhập.
+ Sau khi kết thúc khóa học, ngoài các kĩ năng chung, cán bộ, công chức,
viên chức phải được trang bị những kỹ năng cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Khóa 2. Đánh giá tác động của dự án hoặc chính sách
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- Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng để tiến hành đánh giá tác động
của một dự án hoặc một chương trình phát triển cho đội ngũ công chức, viên chức
để phục vụ việc thẩm định dự án hoặc đề xuất xây dựng chương trình, chính sách
trong giai đoạn hiện nay.
- Yêu cầu: Trang bị những kiến thức, phương pháp mới và kỹ năng cần thiết
về việc đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả của chương trình, dự án (về môi
trường, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng,…).
c) Khóa 3. Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong
thời kỳ hội nhập
- Mục tiêu
+ Nâng cao kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm chỉ đạo, tổ
chức thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
+ Cung cấp kiến thức nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ đang
thực hiện việc quản lý các sở, ngành, địa phương.
- Yêu cầu
+ Trang bị về kỹ năng quản trị, kỹ năng công tác và cập nhật kiến thức mới
phù hợp với từng chức danh lãnh đạo, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng
quản trị.
+ Sau khi kết thúc khóa học, ngoài những kỹ năng chung, cán bộ chủ chốt
phải đúc rút được những kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát thực tế áp dụng tại địa
phương.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên cấp huyện, cấp tỉnh tại các cơ
quan hành chính, cơ quan Đảng, mặt trận và đoàn thể. Cán bộ công chức, viên chức
được đi học theo Đề án 100, Đề án 70 - 100, Đề án 165.
3. Số lượng và thời gian tổ chức
- Số lượng: Mỗi đợt cử từ 20 đến 30 cán bộ, công chức, viên chức tham gia.
- Thời gian
+ Khóa 1: Hội nhập quốc tế, vào tháng 07/2019.
+ Khóa 2: Đánh giá tác động của dự án hoặc chính sách, vào tháng 08/2019.
+ Khóa 3: Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong thời
kỳ hội nhập vào tháng 09/2019
+ Mỗi khóa học kéo dài từ 04 - 05 ngày (tùy thuộc vào chương trình nếu có
đi nghiên cứu thực tế).
4. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Bình Thuận.
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5. Đơn vị dự kiến phối hợp tổ chức: Các Trường Đại học có liên kết đào
tạo với tỉnh Bình Thuận như Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Tôn Đức Thắng,…
III. BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI
1. Mục tiêu và yêu cầu bồi dưỡng
1.1. Khóa 1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về phát triển du lịch bền
vững và xây dựng thương hiệu.
a) Địa điểm tổ chức khóa bồi dưỡng: Hàn Quốc (Nhật Bản hoặc Thái Lan).
b) Mục tiêu
- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường, xúc tiến, quảng bá và phát
triển thương hiệu du lịch của Hàn Quốc (Nhật Bản hoặc Thái Lan) để xem xét, vận
dụng vào thực tiễn ở Bình Thuận.
- Tìm hiểu cơ hội hợp tác du lịch với tỉnh Bình Thuận và Hàn Quốc (Nhật
Bản hoặc Thái Lan), nhất là về năng lực quản lý về phát triển du lịch bền vững và
xây dựng thương hiệu.
- Khắc phục được những tồn đọng, những hạn chế và khó khăn của nền du
lịch ở tỉnh. Tập trung phát triển, mở rộng các sản phẩm du lịch phù hợp, xây dựng
và quảng bá thương hiệu du lịch cho tỉnh Bình Thuận.
c) Yêu cầu
- Phần lý thuyết:
+ Trang bị kiến thức nền tảng về năng lực quản lý về phát triển du lịch bền
vững và xây dựng thương hiệu, những chiến lược phát triển (về thương hiệu,
marketing du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch,…).
+ Phương pháp, kỹ năng đánh giá hiệu quả về nâng cao năng lực quản lý và
xây dựng thương hiệu.
- Phần liên hệ thực tế:
+ Những kinh nghiệm thực tế từ nước đang nghiên cứu, học tập.
+ Kỹ năng xây dựng và vận dụng có hiệu quả các phương pháp, các chiến
lược và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về năng lực quản lý về phát triển du lịch
theo hướng bền vững.
+ Áp dụng những chính sách về xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch
trong thực tiễn tại Bình Thuận.
1.2. Khóa 2. Bồi dưỡng kiến thức về quản lý và phát triển đô thị thông minh.
a) Địa điểm tổ chức khóa bồi dưỡng: Thụy Sỹ hoặc một trong các nước Châu
Âu có thế mạnh về phát triển đô thị thông minh.
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b) Mục tiêu
- Giúp nghiên cứu kinh nghiệm về đô thị hóa và định hướng phát triển đô
thị, nâng cao sức cạnh tranh đô thị, quản lý môi trường đô thị gắn liền với phát
triển bền vững.
- Xác định quá trình xây dựng các yếu tố cấu thành đô thị thông minh (thủ
tục hành chính và cung cấp dịch vụ công).
- Xác định được những thuận lợi, khó khăn trong phát triển đô thị thông
minh tại địa phương, đề xuất và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ cho
việc phát triển đô thị hiện đại.
c) Yêu cầu
- Phần lý thuyết:
+ Chuẩn bị kỹ lưỡng về những kiến thức và kỹ năng cần thiết về việc xây
dựng, quản lý và phát triển đô thị thông minh.
+ Áp dụng được những kiến thức đã được trang bị bồi dưỡng vào công việc
đang giao phụ trách hoặc trực tiếp nghiên cứu thực hiện liên quan đến lĩnh vực đô
thị.
- Phần liên hệ thực tế:
+ Tìm hiểu và nghiên cứu về kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị bền vững.
+ Những kinh nghiệm thực tế của nước đang học tập, nghiên cứu.
+ Vận dụng các phương pháp và mô hình hiệu quả áp dụng vào những tình
huống cụ thể trong thực tiễn tại Bình Thuận.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở hoặc tương
đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương.
- Cán bộ, công chức, viên chức là Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương
đương trở lên, được quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên;
được quy hoạch chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương trở lên
nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Cán bộ, công chức, viên chức được đi học theo Đề án 100, Đề án 70 - 100.
3. Số lượng và thời gian tổ chức
a) Số lượng: Số lượng: cử từ 15-20 cán bộ, công chức, viên chức tham gia.
b) Thời gian
- Khóa 1: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý phát triển du lịch bền
vững và xây dựng thương hiệu tại Hàn Quốc (Nhật Bản hoặc Thái Lan), vào tháng
09/2019.
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- Khóa 2: Bồi dưỡng kiến thức về quản lý và phát triển đô thị thông minh tại
Thụy Sỹ (hoặc một trong các nước Châu Âu có thế mạnh về phát triển đô thị thông
minh), vào tháng 10/2019.
- Mỗi khóa học kéo dài từ 05 - 07 ngày.
4. Đơn vị dự kiến phối hợp tổ chức: Các trường Đại học có liên kết đào
tạo với tỉnh Bình Thuận như Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Tôn Đức Thắng.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí chung: Từ nguồn kinh phí đào tạo theo Đề án 100 tỉnh
giao cho Sở Nội vụ quản lý.
2. Kinh phí đào tạo: Dự kiến 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ tám trăm triệu
đồng).
3. Kinh phí bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng trong nước: Dự kiến 1.000.000.000 đồng/20 người/1 khóa (Một
tỷ đồng).
- Bồi dưỡng ở nước ngoài: Dự kiến 2.000.000.000 đồng/20 người/1 khóa
(Hai tỷ đồng).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí chi tiết
để tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 100 trong năm 2019.
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương lập danh sách, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài đúng
theo quy định; chuẩn bị hồ sơ, xuất cảnh cho Đoàn đi bồi dưỡng ở nước ngoài kịp
tiến độ.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp trước những thông tin về tình hình
thực tế của tỉnh Bình Thuận liên quan đến nội dung khóa học cho cơ sở đào tạo ở
nước ngoài nghiên cứu và nắm bắt tình hình; đồng thời, đưa ra một số vấn đề cần
tham vấn ý kiến các giảng viên (là chuyên gia) tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài để
trao đổi, hướng dẫn tại khóa học, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của tỉnh đề ra.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn và cơ sở đào tạo xây dựng đề cương, chương
trình bồi dưỡng trong và ngoài nước cụ thể cho từng khóa học, phù hợp với mục
tiêu và yêu cầu của tỉnh đề ra.
- Thông báo những nội dung cần trao đổi, học tập để gửi những người được
cử đi học biết, chuẩn bị. Theo dõi, tổng hợp kết quả đánh giá và ý tưởng đề xuất
của người được cử đi học; đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những trường
6

hợp không thực hiện theo đúng trách nhiệm của người được cử đi học để xem xét,
xử lý.
- Đánh giá kết quả và báo cáo hiệu quả việc bồi dưỡng; đồng thời, đề xuất
bổ sung những khóa bồi dưỡng tiếp theo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyêt
định.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định và đề xuất UBND tỉnh kinh phí chi tiết
để tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 100 trong năm 2019.
3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học
- Nghiên cứu những nội dung, chuyên đề dự kiến sẽ bồi dưỡng để chuẩn bị
những vấn đề cần trao đổi, thảo luận. Mỗi cá nhân chuẩn bị ít nhất 04 vấn đề (câu
hỏi) gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước khi được cử đi bồi dưỡng.
- Sau khi hoàn tất khóa học, cán bộ, công chức, viên chức phải có bản tự
đánh giá, nhận xét về khóa học và đề xuất những ý tưởng, đóng góp cho cơ quan,
đơn vị và địa phương nơi mình đang công tác hoặc cho chung toàn tỉnh đối với lĩnh
vực liên quan đến khóa học, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi
kết thúc khóa học để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Thường trựcTỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BĐH. Đề án 100 giai đoạn 2;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích.
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