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TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU
*
Số 4911-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Triển khai Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng
về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm
chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ

Kính gửi: - Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh,
- UBKT, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy.
Thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg, ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với
cán bộ, công chức, viên chức, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị
thực hiện các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng trước khi bổ
nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt các mục tiêu sau:
a) Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (ngoại ngữ, tin
học, quản lý nhà nước…) phải được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đạt các chứng chỉ
theo quy định;
b) Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải
bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại.
2. Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBKT, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy khai thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
a) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của công tác bồi dưỡng trước
khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức giữ các
chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, bồi
dưỡng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; tăng cường công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, tính chuyên nghiệp,
tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức;
b) Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; có kế hoạch
bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo,
quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận;
c) Tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi
dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; phối hợp cơ quan,
đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo,
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quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức,
viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền
quản lý, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh
ủy trong tháng 12 năm 2018;
d) Hằng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng chương
trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tập
trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản
lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2018 và năm 2019; coi trọng tổ chức
các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp;
đ) Tập trung chỉ đạo cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý
rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được giao theo hướng: bổ sung kiến thức,
nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; cập nhật kiến thức
mới theo từng nhóm đối tượng;
e) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên
giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước trước
khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; huy động các chuyên gia, nhà khoa
học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tham
gia công tác bồi dưỡng;
g) Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng
theo thẩm quyền;
h) Tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng trước khi bổ
nhiệm chức vụ, lãnh đạo quản lý;
i) Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức để thực hiện;
k) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm;
l) Hằng năm đánh giá tình hình thực hiện gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo
cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp (MVH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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