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CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của 

Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ 

 đến năm 2020 và những năm tiếp theo 

  

Để thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 

tháng 12 năm 2016 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành 

phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây viết tắt là Nghị 

quyết số 05-NQ/TU), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau: 

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện tốt 

các nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức quán triệt và phổ biến Nghị quyết số 05-NQ/TU đến cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền, tạo sự chuyển biến 

sâu sắc về nhận thức trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp về yêu 

cầu nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ; 

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị và địa 

phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần tăng cường nguồn 

nhân lực tại chỗ theo hướng đào tạo bền vững, chuyên môn sâu và sử dụng     

lâu dài. Cụ thể: 

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở định hướng ngành, nghề và lĩnh vực 

phát triển của thành phố; chú trọng đào tạo chuyên sâu những ngành, lĩnh vực 

cần thiết, mũi nhọn; đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch vị trí việc làm và 

chức danh lãnh đạo quản lý; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức là người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức nữ;  

- Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn 

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

ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; hội nhập quốc tế; 

kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; 

- Quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng 

viên các cấp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo và đào tạo lại đối 

với đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng của giảng viên cả về năng lực 

chuyên môn lẫn kiến thức, nghiệp vụ sư phạm; 
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c) Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào 

tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phục vụ tốt cho sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 

d) Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức: 

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tổ chức thực hiện 

tốt công tác tinh giản biên chế; đồng thời, chú trọng chất lượng và hiệu quả 

công tác tuyển dụng theo vị trí việc làm gắn với công tác quy hoạch cán bộ. 

Chấm dứt việc tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng làm việc không 

phù hợp việc làm, ngành nghề tuyển dụng; 

 - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên 

chức sau đào tạo.  

đ) Tăng cường phân cấp công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên 

chức theo hướng tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, 

thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng, bố trí cán bộ, công chức, 

viên chức, công tác quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm theo thẩm quyền; 

e) Tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách của thành phố về đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, hỗ trợ, khuyến khích 

nguồn nhân lực theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nghề nghiệp sát với yêu cầu, tình hình 

thực tế của thành phố. 

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị 

quyết số 05-NQ/TU, phối hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tiến 

hành xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án sau: 

a) Sở Nội vụ: Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo đối với công chức, viên chức     

thành phố.  

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017;  

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, 

ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc triển khai thực 

hiện nội dung, nhiệm vụ  được Ủy ban nhân dân thành phố giao và báo cáo kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU theo quy định. Riêng đối với việc bồi 

dưỡng kỹ năng quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 

kỹ năng theo vị trí việc làm, kỹ năng thực thi công vụ… cho cán bộ, công chức, 

viên chức sẽ thực hiện lồng ghép trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm 

của thành phố. 
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b) Sở Giáo dục và Đào tạo: Đề án liên quan đến nội dung “Đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ 

giỏi” thuộc lĩnh vực của ngành. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017. 

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020” làm cơ sở thực hiện nội dung “Đào tạo 

đội ngũ lao động lành nghề, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa,    

hiện đại hóa của thành phố và khu vực”; 

- Xây dựng đề án, kế hoạch liên quan đến nội dung thực hiện “Đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy nghề có trình độ chuyên môn cao, 

nghiệp vụ giỏi” trong các cơ sở giáo dục nghề công lập trực thuộc;  

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017. 

3. Giao Giám đốc Sở Y tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - 

Công nghệ Cần Thơ tiếp tục rà soát các Đề án phát triển nguồn nhân lực của 

ngành và đơn vị đến năm 2020; đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để 

thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành và đơn vị. 

4. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 05-

NQ/TU, chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trong việc thực hiện Đề án 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo. 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT TU; 

- TT HĐND TP; 

- Sở, ban, ngành TP; 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp xã; 

- Cổng TTĐT TP; 

- VP UBND TP (3CE,4,7); 

- Lưu VT, VCX. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 

 
 


		2017-03-23T14:52:50+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




