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UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH PHÚ THỌ                                          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               –––––                            ––––––––––––––––––––– 

Số: 4088/2008 /Qð-UBND                              Việt Trì, ngày 31  tháng 12  năm  2008 
 
 
 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành ðề án ñào tạo ñội ngũ cán  bộ, 

công chức có trình ñộ cao tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 
––––––––––––––– 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tiếp tục ñẩy mạnh công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai ñoạn 
2006-2010; 

 
Căn cứ Nghị quyết số 172/2008/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của Hội ñồng  

nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ hợp thứ mười lăm về việc thông qua ðề án ñào 
tạo ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020; 

 
 
                                         QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bản "ðề án ñào tạo ñội ngũ cán bộ, 

công chức có trình ñộ cao tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020". 
 
ðiều 2: Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Giám các sở: Nội vụ, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính và các cơ quan 
căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 
 
 
                                                                    TM. UỶ BÂN NHÂN DÂN 
                                                                                      CHỦ TỊCH 
                                                                              
 
                                                                     Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH PHÚ THỌ                                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               –––––                   ––––––––––––––––––––– 
 
 

 

ðỀ ÁN 
ðÀO TẠO ðỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ 

TRÌNH ðỘ CAO TỈNH PHÚ THỌ ðẾN NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4088/2008/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 
 

MỞ ðẦU 
 
 
I. Sự cần thiết phải xây dựng ðề án: 
Tỉnh Phú Thọ với mục tiêu "phấn ñấu ñến năm 2010 cơ bản ra khỏi tỉnh nghèo 

và ñến năm 2020 ñạt ñược các tiêu chí của tỉnh công nghiệp và là một trong những 
tỉnh phát triển thuộc nhóm hàng ñầu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ" ñây cũng 
là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh ñạo, chỉ ñạo của Tỉnh ủy, HðND, 
UBND tỉnh và trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành. ðể thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ trên, một trong những giải pháp quan trọng mang tính ñột phá ñó 
là năng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức. 

Thực trạng cho ñến nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức của tỉnh 
trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý ñiều hành cònhajn chế; số cán bộ 
công chức có trình ñộ cao từ thạc sỹ trở lên chiếm tỷ lệ thấp, nhất là ở các cơ quan 
liên quan ñến xây dựng và hoạch ñịnh chính sách. Vì vây, ñể ñáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và  hội nhập kinh tế quốc tế cần có ñội ngũ cán bộ, công chức có 
trình ñộ cao trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật là 
hết sức cần thiết. 

Trước yêu cầu ñó, UBND tỉnh xây dựng ðề án ðào tạo, phát triển ñội ngũ cán 
bộ, công chức có trình ñộ cao ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú 
Thọ ñến năm 2020. 

 
2. Những căn cứ xây dựng ðề án: 
- Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 23/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tiếp tục ñẩy mạnh công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai ñoạn 
2006-2020. 

- Nghị quyết số 97/2007/NQ-HðND ngày 31/5/2007 của Hội ñồng  nhân dân 
tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020. 

- Nghị quyết số 103/2007/NQ-HðND ngày 31/5/2007 của Hội ñồng  nhân dân 
tỉnh về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế giai ñoạn 2006-2010, ñịnh  
hướng ñến năm 2015. 
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- Kế hoạch số 36/KH-TU ngày 22/10/2007 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tổ chức 
thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa 
X. 

- Quyết ñịnh số 2386/2006/Qð-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Ban 
hành Quy hoạc ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006-
2010. 

- Căn cứ thực tiễn yêu cầu ñòi hỏi ngày càng cao về trình ñộ cán bộ, công chức 
trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 
và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 
 

Phần thứ nhất 
THỰC TRẠNG VỀ TRÌNH ðỘ ðỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 
I. THỰC TRẠNG CHUNG: (có phụ biểu số 1 và số 2 ñính kèm) 
- Số lượng: ðội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ tính ñến tháng 12/2007: 

3.257 người. 
- Trình ñộ chuyên môn: Tiến sĩ: 6 người=0,2%; Thạc sỹ: 77 người=2,4%; ðại 

học cao ñẳng: 2415 người =74,1%; Trung cấp: 478 người=14,7%; Sơ cấp 166 
người=5,1%; chưa qua ñào tạo: 115 người=3,5%. 

- Lý luận chính trị: Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị 833 người=25,5%; 
Trung cấp: 877 người=26,9%. 

- Quản lý Nhà nước: Bồi dưỡng kiến thức ngạch CVCC: 23 người =0,7%; 
ngạch chuyên viên chính: 320 người =98%; ngạch chuyên viên:960 người=29,5%. 

- Tin học: Trình ñộ A: 916 người=28%; trình ñộ B: 774 người=23,8%; trình ñộ 
C: 67 người=2,1%; chưa qua ñào tạo:1500 người=46,1%. 

- Ngoại ngữ Tiếng Anh: Trình ñộ A: 695 v=21,3%; trình ñộ B: 774 
người=23,8%; trình ñộ C: 223 người=6,9%; trình ñộ ngoại ngữ khác: 52 
người=1,6%; chưa qua ñào tạo: 1.513=46,4%. 

 
1. Cán bộ, công chức khối ðảng-ðoàn thể: (số liệu do Ban Tổ chức tỉnh ủy 

cung cấp) Tổng số 1.267 người. Trong ñó: 
- Cán bộ lãnh ñạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: 149 người=11,8%. 
Trình ñộ chuyên môn: Tiến sĩ: 3/149 người=2%; Thạc sĩ 9 người=6%; ðại học 

cao ñăng 137 người=92%. 
- Lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp lý 145 người=97,3% (trong ñó ñang học 

cao cấp LLCT: 4 người. 
ðộ tuổi: Dưới 50 tuổi:79 người=53%; trên 50 tuổi: 70 người=47%. 
- Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn và tương ñương (trừ diện Tỉnh ủy 

quản lý):443 người=35%. 
Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ 7 người=1,6%; ðại học, cao ñẳng:393 

người=88,7%; Trung cấp 43 người=9,7%. So với mục tiêu kế hoạch số 36/KH-TU 
ñặt ra là 100% cán bộ lãnh ñạo cấp phòng có trình ñộ ñại học trở lên thì ñối tượng 
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này còn 10% chưa ñạt. Tuy nhiên hầu hết số cán bộ này ñã cao tuổi, ñược ñề bạt,  bổ 
nhiệm từ nhiều năm trước ñây. 

- Lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 271 người=61,2%; Trung cấp: 124 
người=28%; còn lại 48 người=44,3%. 

ðộ tuổi: dưới 40 tuổi:95 người=21,4%; từ 40-50 tuổi: 152 95 người=34,3%; 
trên 50 tuổi:196 95 người=44,3%. 

 
- Công chức chuyên môn (những người có bằng ñại học trở lên): 435 95 

người=43,3%. 
Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ 3 95 người=0,7%; ðại  học, cao ñẳng 432 95 

người=99,3%; 
Lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp: 121 95 người=27,8%. 
ðộ tuổi: Dưới 40 tuổi: 182 95 người=42%; từ 40-50 tuổi: 135 người=31%; trên 

50 tuổi: 118 người=27%. 
 
2. Cán bộ, công chức khối các cơ quan LQNN: 
Tổng số 1.990 người. Trong ñó: 
- Cán bộ lãnh ñạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: (Bao gồm cả lãnh 

ñạo cacs ñơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh):153 người=7,7% (sự nghiệp Nghị 
ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ người). 

Trình ñộ chuyên môn: tiến sĩ: 4/153 người=2,6% (sự nghiệp 2 người); thạc sĩ: 
31 người=20,3% (sự nghiệp 9 người); ñại học: 117 người=76,4% (sự nghiệp 6 
người); trung cấp: 01 người=0,7%. 

ðộ tuổi: dưới 45 tuổi: 5/153 người=3,3%; từ 45 tuổi ñến 50 tuổi: 35 
người=22,9%; từ 50 ñến 60 tuổi: 113 người=73,8% (Nam trên 55 tuổi, nữ trên 50 
tuổi: 60 người=39,2%); bình quân trên 8%/năm cán bộ, công chức ñối tượng này ñủ 
tuổi nghỉ hưu theo chế ñộ. 

- Lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 119 người=77,8%; Trung cấp: 6 
người=3,9%; còn lại 28 người=18,3%. 

Cán bộ lãnh ñạo các cơ quan QLNN hiện tại so với mục tiêu Kế hoạch số 
36/KH-TU ñặt ra ñến 2010: 50% ñạt trình ñộ sau ñại học thì còn thiếu 26,6%=41 
người; 100% ñạt trình ñộ lý luận chính trị cao cấp thì còn thiếu 20,8%=30 người. 

- Trưởng, phó phòng chuyên môn cơ quan QLNN cấp tỉnh, huyện: Tổng số 
623/1990 người=31,3% (nữ 118/623 người=18,9%). 

Trình ñộ chuyên môn: Tiến sĩ: 1/623 người=0,26%; thạc sĩ: 28 người=4,5%; 
ñại học, cao ñẳng: 564 người=90,5%; trung cấp: 21 người=3,4%; còn lại 9 
người=1,4%. Số có trình ñộ trung cấp (21 người) do lịch sử ñể lại, hiện tại ñều trên 
50 tuổi; 9 người không có trình ñộ ñều là nhân viên ñánh máy, lái xe ñược bổ nhiệm 
làm phó văn phòng của các cơ quan. 

- Lý luận chính trị: Cử nhân 79 người=12,5%; cao cấp: 142 người=22,8%; 
trung cấp: 161 người=25,8%; còn lại 241 người=38,8%. 

- Ngoại ngữ: ðại học, cao ñẳng: 2 người; Trình ñộ C: 11 người; trình ñộ B: 
131 người; trình ñộ A: 196 người; còn lại 283 người. 
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- Tin học: 95% có trình ñộ tin học văn phòng A trở lên và sử dụng thành thạo 
máy vi tính. 

ðộ tuổi: dưới 40 tuổi: 123/623 người=19,7%; từ 40-50 tuổi: 231người=37,1%; 
nam trên 50 tuổi: 184 người=29,5% (trong ñó: 59-60 tuổi: 43 người); nữ trên 45 tuổi: 
59 người=9,6% (trong ñó 54-55 tuổi: 12 người); bình quân trên 4%/năm cán bộ, công 
chức ñối tượng này ñủ tuổi nghỉ hưu theo chế ñộ. 

- Công chức chuyên môn nghiệp vụ (những người có bằng ñại học trở lên): 
786 người=39,5%. 

Trình ñộ chuyên môn: Thạc sĩ 8/786 người=1,1%; ñại học và cao ñẳng 778 
người=98,2%. 

ðộ tuổi: Dưới 40 tuổi: 549 người= Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 
02/8/2006 của Bộ Tài chính,8%; từ 40-50 tuổi: 162 người=20,6%; trên 50 tuổi: 75 
người=9,5%. 

 
II. THỰC TRẠNG ðỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ðẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

CÓ TRÌNH ðỘ CHUYÊN MÔN CAO (từ thạc sĩ tương ñương trở lê) 
 
1. Tổng số: Cán bộ công chức có trình ñộ chuyên môn cao 83/3.257 

người=2,55% (tiến sĩ: 6 người=0,18%; thạc sĩ: 77 người=2,4%). 
Trong ñó: 
- Khối ðảng-ðoàn thể: Tiến sĩ: 3/1.267 người=0,23%; thạc sĩ: 19/1.267 

người=1,5%. 
- Khối các cơ quan QLNN: tiến sĩ 3/1.990 người=0,2%; thạc sĩ 58/1.990 

người=2,9%. 
Lãnh ñạo các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: 11 người. Trong ñó tiến 

sĩ 2 người, thạc sĩ 9 người (ñể biết). 
 
2. Phân theo ngành, lĩnh vực:  
a). Các cơ quan QLNN (Bao gồm cả lãnh ñạo các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh): Tổng số 72 người. Trong ñó: 
+ Quản lý kinh tế, các ngành kinh tế: 24/72 người=33,3%. Trong ñó: Tiến sĩ: 2 

người, thạc sĩ: 22 người. 
+ Các ngành nghiên cứu, khoa học kỹ thuật (các  ngành nông nghiệp, các 

ngành tài nguyên môi trường, ñiện tử viễn thông): Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP 
ngày 27/01/2006 của Chính phủ/71 v=23,6%. Trong ñó tiến sĩ: 2 người. 

+ Ngành giáo dục (bao gồm QLGD, giáo dục và các chuyên ngành sư phạm): 
10/72 người=13,9%. 

+ Y tế: 15/72 người=20,8%. Trong ñó: chuyên khoa II: 11 người, chuyên khoa 
I: 12 người. 

+ Ngành luật: 3 thạc sĩ=4,2%. 
+ Ngành văn hóa (sử học): 3/72 người=4,2%. Trong ñó tiến sĩ: 1 người, thạc sĩ: 

2 người. 
 
b). Các cơ quan ðảng-ðoàn thể:  Tổng số 22 người. 
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+ Quản lý kinh tế, các ngành kinh tế: 4/22 người=18,2%. 
+ Các ngành nghiên cứu, khoa học kỹ thuật (các ngành nông nghiệp, dân tộc 

học): 3/22 người=13,6%. Trong ñó tiến sĩ 1 người. 
+ Ngành giáo dục (bao gồm các ngành lịch sử, QLGD và các chuyên ngành sư 

phạm): 9 người=41%. Trong ñó tiến sĩ 2 người. 
+ QLHC: 3/22 người=13,6%. 
+ Ngành luật: triết: 3/22 người=13,6%. 
 
3. ðộ tuổi: 
- Các cơ quan QLNN: Dưới 48 tuổi: 24/61 người; từ 48 ñến 60 tuổi (ñến năm 

2020 ñủ tuổi nghỉ hưu): 37 người; bình quân 0,15%/1 năm cán bộ có trình ñộ cao ñủ 
tuổi nghỉ hưu theo chế ñộ (3/1.990 người). Trong ñó: 100% cán bộ, công chức hiện 
tại có trình ñộ tiến sĩ ñủ tuổi nghỉ hưu. 

- Các cơ quan ðảng-ðoàn thể: Dưới 48 tuổi: 11/22 người; từ 48 tuổi ñến 60 
tuổi (ñến năm 2020 ñủ tuổi nghỉ hưu): 11 người. 

Nhìn chung: ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ chuyên môn cao tỷ lệ thấp 
(các cơ quan QLNN 3,06% các cơ quan ðảng-ðoàn thể 1,73%), tốc ñộ phát triển 
chậm: tính từ năm 2000 ñến nay cán bộ có trình ñộ tiến sĩ, thạc sĩ chỉ tăng ñược 
0,51% (từ 2,15 lên 2,66%) công chức các cơ quan quản lý Nhà nước cử ñi ñào tạo sau 
ñại học trở lên chiếm tỷ lệ nhỏ so với viên chức các ñơn vị sự nghiệp (62/425 
người=14,5%) và từ năm 2002 (khi có chính sách thu hút) khối cơ quan QLNN chỉ 
tuyển ñược 4 người có trình ñộ cao (1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ). Vì vậy khi hội nhập kinh tế 
quốc tế thiếu cán bộ hoạch ñịnh chính sách ở tầm chiến lược, thiếu cán bộ có kiến 
thức kinh doanh giỏi, cán bộ thông thạo về kinh tế ñối ngoại, luật pháp quốc tế và các 
chuyên gia ñầu ngành nhất là các ngành về khoa học kỹ thuật. 

 
 

III. ðÁNH GIÁ: 
 
1. Ưu ñiểm: 
- Trong những năm gần ñây, dưới sự chỉ ñạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công 

tác quy hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với việc bố trí, sử dụng sau ñào 
tạo ñã dần ñi vào nề nếp; tỉnh ñã xây dựng và ban hành ñược một số cơ chế chính 
sách cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính sách thu hút cán bộ, 
công chức có trình ñộ cao, ñây là một trong những ñộng lực khuyến khích cán bộ, 
công chức tích cực học tập nâng cao trình ñộ. 

- ðào tạo chuẩn hóa ñược coi trọng ở các cấp do ñó chất lượng ñội ngũ cán bộ, 
công chức ñược ñào tạo, bồi dưỡng qua các năm ñã nâng lên về trình ñộ chuyên môn 
nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức QLNN. Bước ñầu ñã hình thành ñược ñội ngũ 
cán bộ, công chức có trình ñộ cao, phần nào ñáp ứng ñược yêu cầu của thời kỳ hội 
nhập. 

 
2. Hạn chế: 
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- Chưa kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết 07/NQ-TU thành kế hoạch ñào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức hàng năm. 

- Cơ cấu ñào tạo chưa cân ñối, lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật thiếu nhiều cán 
bộ có trình ñộ cao. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức có trình ñộc chuyên môn cao còn thấp, tốc ñộ phát 
triển chậm, cơ cấu ñào tạo chưa hợp lý, thiếu chuyên gia ñầu ngành trên các lĩnh vực 
như quản lý hành chính, quản lý kinh tế và một số lĩnh vực trọng yếu của tính như 
xúc tiến ñầu tư, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ; các ngành kỹ thuật như y 
tế, thông tin truyền thông, xây dựng, kiếm trúc, các ngành kinh tế ñối ngoại, luật pháp 
quốc tế. 

- Chính sách thu hút và sử dụng cán bộ có trình ñộ cao chưa hiệu quả. 
 
3. Nguyên nhân của những hạn chế: 
- Chưa có chiến lược ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao. 
- Chưa có ñề án riênng về ñào tạo và phát triển ñội ngũ cán bộ, công chức có 

trình ñộ cao. 
- Chưa gắn liền giữa quy hoạch với ñề bạt, sử dụng ñội ngũ cán bộ, công chức 

có trình ñộ cao; cấp ủy, cơ quan các cấp chưa thật sự quan tâm, lãnh ñạo, chỉ ñạo 
công tác ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao. 

- Chế ñộ ñãi ngộ ñối với cán bộ, công chức cử ñi dào tạo trình ñộ chuyên môn 
cao chưa ñủ mạnh và chưa thật sự trở thành ñộng lực chính ñể khuyến khích cán bộ, 
công chức tự giác học tập nâng cao trình ñộ. Chính sách thu hút nhân tài chưa thật sự 
hấp dẫn nên chưa thu hút ñược nhiều người giửi thực sự về tính công tác. 

- việc bố trí nguồn nhân lực cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng chưa ñáp ứng 
ñược yêu cầu ñặc biệt là công tác ñạo tạo nâng cao trình ñộ ñội ngũ cán bộ, công 
chức và ñào tạo cán bộ, công chức tại nước ngoài. 

- Cán bộ, công chức chưa tích cực khắc phục khó khăn tự học tập nâng cao 
trình ñộ, cơ quan, ñơn vị chưa tạo ñiều kiện thuận lợi cho công chức ñi ñào tạo trình 
ñộ cao. 

Trước thực trạng trên, việc ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn có 
trình ñộ cao ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là  hết sức cần thiết. 

 
 

Phần thứ hai 
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA          

 CÔNG TÁC ðÀO TẠO ðỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
 CÓ TRÌNH ðỘ CAO 

 
I. MỤC TIÊU: 
1. Mục tiêu chung: 
Thực hiện ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao theo quy 

hoạch kế hoạch, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng phát 
triển ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ chuyên môn cao, có phẩm chất ñạo 
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ñức tốt, có trình ñộ lý luận chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ñủ năng 
lực quản lý, ñiều hành và thực thi công vụ , ñáp ứng yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

 
2, Mục tiêu cụ thể ñến năm 2020: 
2.1. Cán bộ, công chức các cơ quan ðảng-ðoàn thể: 
a) Cán bộ lãnh ñạo và cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh ñạo diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (ñối tượng 1); 
- Tiến sĩ: phấn ñấu nâng từ 2% lên 5%. Cụ thể là 7 người, hiện có 3 người 

ñến năm 2020 nghỉ hưu 2 người, còn phải ñào tạo 6 người. 
- Thạc sỹ: phấn ñấu nâng từ mức 6% lên 45 % (theo mục tiêu kế hoạch 

36/KH-TU). Cụ thể 67 người, hiện có 9 người (ñến năm 2020 nghỉ hưu 7 
người), còn phải ñào tạo 65 người (hiện ñang học 10 người). 

b). Cán bộ lãnh ñạo cấp phòng và cán bộ dự nguồn (ñối tượng 2): 
- Tiến sĩ: phấn ñấu ñạt mức 1%. Cụ thể 5 người. 
- Thạc sỹ: phấn ñấu mức 8%. Cụ thể 35 người, hiện có 3 người, còn phải 

ñào tạo 32 người (hiện ñang học 10 người). 
 
2.2. cán bộ, công chức các cơ quan QLNN: 
a). Cán bộ lãnh ñạo cấp tỉnh, huyện (ñối tượng 1): 
- Tiến sĩ: phấn ñấu ñào tạo nâng từ mức 2,6% (4/153) lên 5%. Cụ thể là 8 

người, hiện có 4 người (ñến năm 2017 ñủ tuổi nghỉ hưu 100%), còn phải ñào 
tạo 8 người. 

- Thạc sỹ: phấn ñấu nâng từ mức 20,3% (31/153) lên 45 % (theo mục tiêu 
Kế hoạch 36/KH-TU). Cụ thể 70 người, hiện có 31 người (ñến năm 2020 nghỉ 
hưu 20 người), còn phải ñào tạo 59 người. 

b). Cán bộ lãnh ñạo cấp phòng (ñối tượng 2): 
- Tiến sĩ: phấn ñấu ñào tạo ñạt mức 1%. Cụ thể 6 người, hiện tại có 1 

người (ñến năm 2012 ñủ tuổi nghỉ hưu), còn phải ñạo tạo 47 người. 
- Thạc sỹ: phấn ñấu nâng từ mức 4,5% lên 10%. Cụ thể 62 người, hiện có 

28 người (ñến năm 2020 nghỉ hưu 13 người), còn phải ñào tạo 47 người. 
c). Công chức chuyên môn (ñối tượng 3): 
- ðào tạo tiến sĩ: 1%. Cụ thể là 7 người. 
- ðào tạo thạc sỹ: 8%. Cụ thể 62 người, hiện có 8 người, còn phải ñào tạo 

tiếp 54 người. 
Như vậy tổng số cán bộ, công chức cần ñào tạo như sau: 
- ðào tạo tiến sĩ: Tổng số 36 người (các cơ quan ðảng, MTTQ, ñoàn thể 

15 người, các cơ quan QLNN 21 người). Hàng năm kết hợp với ñào tạo từ 
nguồn tại chỗ có thể bổ sung bằng nguồn tuyển dụng theo chế ñộ thu hút 6 
người, còn phải ñào tạo 30 người (ñào tạo tại nước ngoài 6 người). 
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- ðào tạo thạc sỹ: Tổng số 298 người (các cơ quan QLNN 160 người, các 
cơ quan ðảng, MTTQ, ñoàn thể 138 người). Hàng năm kết hợp với ñào tạo từ 
nguồn tại chỗ có thể bổ sung bằng nguồn tuyển dụng theo chế ñộ thu hút 22 
người, còn phải ñào tạo 276 người (ñào tạo tại nước ngoài 6 người). 

Như vậy, ñến năm 2020 bình quân 5-6 người có trình ñộ tiến sĩ, thạc sỹ/1 
cơ quan và toàn tỉnh bình quân có 10,5% cán bộ, công chức có trình ñộ chuyên 
môn cao (khối ðảng-ñoàn thể 12,5%; khối các cơ quan QLNN 10,7%) 

Số lượng, chuyên ngành ñào tạo từng cơ quan có phụ biểu 4 (ñối với các 
cơ quan ðảng), phụ biểu 5 (ñối với các cơ quan QLNN) ñính kèm. 

 
3. Phạm vi và ñối tượng áp dụng: 
3.1. Phạm vi: ðề án ñược áp dụng ñối với cán bộ, công chức các cơ quan 

ðảng, MTTQ, ñoàn thể, các cơq uan QLNN, HðND cấp tỉnh, huyện. 
ðối với viên chức các ñơn vị sự nghiệp (có kế hoạch ñào tạo riêng) không 

thuộc phạm vi ñiều chỉnh của ðề án này. 
3.2. Là những cán bộ lãnh ñạo, quản lý, cán bộ trong diện quy hoạch các 

chức danh lãnh ñạo; cán bộ, công chức chuyên môn; gồm 3 nhóm ñối tượng: 
- ðối tượng 1: Là cán bộ lãnh ñạp thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; cán 

bộ trong diện quy hoạch dự nguồn cá chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản 
lý trong các cơ quan ðảng, MTTQ, ñoàn thể, cơ quan QLNN và cán bộ lãnh 
ñạp quản lý các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. ðộ tuổi ñược cử ñi 
ñào tạo không quá 50 tuổi với năm và không quá 45 tuổi ñối với nữ. 

- ðối tượng 2: Là chức danh từ trưởng, phó phòng và tương ñương; cán 
bộ diện quy hoạch, dự nguồn các chức danh trưởng phó phòng và tương ñương. 
ðộ tuổi ñược cử ñi ñào tạo không quá 45 tuổi ñối với nam và không quá 40 tuổi 
ñối với nữ. 

- ðối tượng 3: Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức ñược 
tuyển dụng theo chế ñộ thu hút của tỉnh. ðộ tuổi, ñược cử ñi ñào tạo dưới 40 
tuổi. 

 
II. NỘI DUNG ƯU TIÊN ðÀO TẠO: 
1. ðào tạo trong nước: 
1.1. Cán bộ, công chức khối ðảng, MTTQ, ñoàn thể: ðào tạo tiến sĩ, thạc 

sỹ các chuyên ngành; xây dựng ðảng, chính trị học, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quản lý Hành chính, triết học, kinh tế chính trị học, quản lý kinh tế, kinh tế phát 
triển, luật học, văn hóa học, quản lý văn hóa, quản lý giáo dục, báo chí, tôn giáo 
và một số chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhằm tham 
mưu, giúp việc xây dựng hoạch ñịnh và tổng kết chủ trương, ñường lối chính 
sách cũng như công tác xây dựng ðảng. 

1.2. Cán bộ, công chức khói các cơ quan QLNN: 
a). Cán bộ lãnh ñạo (ñối tượng 1 và ñối tượng 2): 
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ðào tạo tiến sĩ, thạc sỹ phần lý luận cơ bản (chính trị, kinh tế, xây dựng 
ðảng, quản lý kinh tế vĩ mô), quản lý hành chính, quản lý kinh tế, các chuyên 
ngành: khoa học công nghệ, nông nghiệp, giao thông vận tải, kiến trúc, xây 
dựng, luật, quản lý giáo dục, y tế, văn hóa. 

b). Công chức chuyên môn (ñối tượng 3): 
ðào tạo tiến sĩ, thạc sỹ các ngành nghiên cứu khoa học (công nghệ sinh 

học, công nghệ thông tin), các ngành kỹ thuật (kiến trúc, xây dựng, giao thông 
vận tải, quy hoạch ñô thị), nông nghiệp, công nghiệp; các ngành quản lý ñất ñai, 
tài nguyên môi trường; các ngành kinh tế; Luật quốc tế. 

c). ðào tạo cán bộ, công chức trẻ có trình ñộ chuyên môn cao: 
ðào tạo sau ñại học trở lên cho số công chức ñược tuyến dụng theo chế 

ñộ thu hút của tỉnh thuộc các cơ quan QLNN có tuổi ñời dưới 30, có phẩm chất 
ñạo ñức, có năng lực chuyên môn ñể phục vụ cho nhiệm vụ của từng cơ quan, 
ñơn vị và ñể ñào tạo nguồn cán bộ kế cận cho tương lai. 

ðào tạo, bồi dưỡng trang thiêt bị các kiến thức bổ trợ theo tiêu chuẩn của 
ngạch công chức; ñào tạo tiếng dân tộc; ñào tạo tin học; ngoài ngữ và các kiến 
thức bổ trợ khác tiếp tục thực hiện Quyết ñịnh số 2386/Q ð-UBND ngày 
29/8/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006-2010 và tiếp tục xây dựng quy hoạch 
ñào tạo cán bộ, công chức cho các năm tiếp theo. 

 
2. ðào tạo ở nước ngoài (từ 2 ñến 4 năm) cho công chức lãnh ñạo, công 

chức dự nguồn các chức danh lãnh ñạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 
chuyên gia ñầu ngành. Nội dung về quản lý nguồn nhân lực; quản lý kinh tế; 
xây dựng và hoạch ñịnh chính sách; công nghệ sinh học công nghệ thông tin, y 
tế. 

 
3. Thẩm quyền cử cán bộ ñi ñào tạo: Các ñối tượng quy ñịnh tại ðề án 

này phải ñược một trong các cấp sau ñây quyết ñịnh cử ñi học: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết ñịnh cử ñi học ñối với cán bộ lãnh ñạo 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh 
ñạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ, công chức khói các cơ quan 
ðảng, MTTQ, ñoàn thể. 

- UBND tỉnh quyết ñịnh cử ñi học ñối với các ñối tượng còn lại: 
 
4. Phân kỳ thực hiện ðề án và kinh phí thực hiện: 
4.1. Phân kỳ thực hiện ðề án: 
- Năm 2008: chuẩn bị các bước như tổng hợp nhu cầu ñào tạo của các cơ 

quan, liên  hệ với các cơ sở ñào tạo, phân bổ chỉ tiêu ñào tạo… 
- Năm 2008-2010: Khối cơ quan QLNN cử ñi học ñào tạo Thạc sỹ 48 

người (hiện ñang học 10 người); khối cơ quan ðảng, MTTQ, ñoàn thể: 30 
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người. Cử ñi ñào tạo tiến sĩ: 6 người (hiện ñang học 2 người thuộc khối sự 
nghiệp). 

- Năm 2010-2015: ðào tạo thạc sỹ: khối các cơ quan QLNN 88 người; 
khối các cơ quan ðảng, MTTQ, ñoàn thể: 85 người. ðào tạo tiến sĩ 12 người. 

 
4.2. Kinh phí: 
Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức ñược cử ñi ñào tạo theo nội dung 

của ðề án là 240.000USD và 18.792.000.000VNð; bình quân 2.000.000.000 
VNð/năm. Cụ thể như sau: 

- ðào tạo ở nước ngoài: Trình ñộ thạc sỹ 10.000 USD/người/khóa học; 
trình ñộ tiến sĩ 30.000 USD/người/khóa học, trong ñó: hỗ trợ 100% tiền học phí 
(tùy theo mức thu học phí của từng trường) 1.000 USD tiền học ngoại ngữ; tiền 
vé máy bay 1 lượt ñi, 1 lượt về. 

- ðào tạo trong nước: Trình ñộ thạc sỹ 52.000.000 VNð/người/khóa học; 
trình ñộ tiến sĩ 198.000.000 VNð/người/khóa học. 

Mức kinh phí hỗ trợ trên ñây có thể thay ñổi khi có sự ñiều chỉnh mức 
học phí, mức thu của nơi ñào tạo, mức lương cơ bản của Nhà nước và tùy thuộc 
vào tình hình thực tế. 

Nguồn kinh phí thực hiện ñược bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm 
của tỉnh. 

 
III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 
1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác ñào tạo cán 

bộ, công chức có trình ñộ cao ñối với thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và cán bộ, 
công chức, qua ñó ñể tạo ñiều kiện về thời gian, kinh phí cho cán bộ ñược cử ñi 
ñào tạo. 

2. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xác ñịnh cá lợi thế 
phát triển của tỉnh và quy hoạch cán bộ lãnh ñạo quản lý ñể ñào tạo cán bộ có 
trình ñộ cao; gắn quy hoạch, ñào tạo và sử dụng ñảm bảo ñúng tiêu chuẩn cán 
bộ lãnh ñạo quản lý; không bổ nhiệm, ñề bạt những cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
trong quy hoạch nhưng chưa ñủ tiêu chuẩn về ñào tạo. 

3. ðiều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách về ñào tạo cán bộ, công chức có 
trình ñộ cao từ nguồn tại chỗ; chính sách thu hút nhân tài của tỉnh phù hợp với 
tình hình thực tế ñể ñào tạo, thu hút người giỏi về tỉnh công tác, nhằm phát triển 
ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao, phát huy khả năng sáng tạo và yên 
tâm công tác, ñóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

4. Bố trí ñủ nguồn lực cho ñào tạo và thu hút cán bộ, công chức có trình 
ñộ cao. Khuyến khích cán bộ, công chức ñi ñào tạo trình ñộ chuyên môn cao, 
tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí; kịp thời giải quyết chế ñộ, chính sách 
cho cán bộ, công chức ñược cử ñi ñào tạo. 
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5. Quản lý chặt chẽ công tác ñào tạo sau ñại học từ khâu lựa chọn cá 
trường ñào tạo, ngành nghề ñào tạo, thời gian ñào tạo, ñảm bảo cán bộ trong 
diện quy hoạch, các chuyên gia ñầu ngành phải ñược ñào tạo dài hạn, cơ bản, hệ 
thống ở các trường có uy tín trong và ngoài nước. Có cơ chế quản lý và sử dụng 
có hiệu quả cán bộ, công chức sau ñại học. 

6. Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn cán bộ ñầu ngành nghề cử 
cán bộ, công chức ñi ñào tạo. Quy ñịnh rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức 
ñược cử ñi ñào tạo. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về công tác ñào tạo, chống tiêu 
cực và bệnh thành tích trong ñào tạo. 

8. Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ñào tạo, bồi dưỡng với một số 
nước có ñiều kiện tương ñồng và phù hợp với Việt Nam ñặc biệt là các nước 
trong khu vực và ở châu Á ñể có kế hoạch cử cán bộ, công chức ñi ñào tạo theo  
nội dung của ðề án. Khuyến khích việc ñào tạo công chức ở nước ngoài hoặc 
ñào tạo trong nước do tổ chức nước ngoài tài trợ. 

 
 

Phần thứ ba 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
 
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 
- Căn cứ quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và ñối 

tượng dự nguồn;  hàng năm xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền cử 
cán bộ ñi học theo mục tiêu của ðề án. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành, các huyện liên quan xây 
dựng tiêu chuẩn các chức danh lãnh ñạo từ cấp phòng và tương ñương trở lên 
trình Thường trực Tỉnh ủy và HðND tỉnh quyết ñịnh, trong ñó ñối với những  
ngành, lĩnh vực trọng yếu phải quy ñịnh có bằng thạc sỹ hoặc tiến sĩ (tùy theo 
từng chức vụ lãnh ñạo) mới ñề bạt, bổ nhiệm. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng danh mục ngành nghề cử cán bộ ñi ñào tạo 
trình ñộ cao. 

- Thanh quyết toán chế ñộ cho cán bộ, công chức khối ðảng, MTTQ, ñoàn thể 
ñược cử ñi học theo quy ñịnh của ðề án. 

 
2. Sở Nội vụ: 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài 

chính, các cơ quan liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND tỉnh 
phê duyệt. Giúp UBND tỉnh quản lý các ñối tượng do UBND tỉnh cử ñi học theo nội 
dung của ðề án. 
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- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan xây 
dựng danh mục ngành nghề cử cán bộ ñi ñào tạo trình ñooj cao trình UBND tỉnh ký 
ban hành. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện ðề án, 
ñịnh kỳ hàng năm báo cáo việc triển khai các nội dung của ðề án ñã ñược Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tổng kết ñánh giá hiệu quả sau khi ðề án kết thúc vào 
cuối năm 2020. 

- Xây dựng quy chế quản lý cán bộ, công chức ñược cử ñi ñào tạo trong và 
ngoài nước. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ngành chức năng 
tham mưu trình UBND tỉnh sửa ñổi, bổ sung chính sách thu hút cán bộ có trình ñộ 
cao (Quyết ñịnh số 4466/2002/Q ð-UBND) chế ñộ ñối với cán bộ, công chức ñi học 
ñược cử ñi ñào tạo theo nội dung của ðề án. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan thực hiện thanh quyết toán, 
chi trả chế ñộ cho cbc ñi học theo quy ñịnh của ðề án. 

 
3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư hàng năm cân ñối và bố 

trí nguồn ngân sách ñảm bảo cho nhu cầu kinh phí thực hiện của ðề án. Thường 
xuyên kiểm tra, theo dõi ñể nguồn kinh phí ñược sử dụng ñúng mục ñích, tiết kiệm, 
có hiệu quả. 

 
4. Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Trường ðại học Hùng Vương xác ñịnh các cơ sở ñào tạo tại nước ngoài, ñào tạo 
trong nước ñể liên kết ñào tạo theo các chuyên ngành ñược Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê 
duyệt và bố trí ñủ nguồn lực trong kế hoạch hàng năm. 

 
5. Trường ðại học Hùng Vương, Trường Chính trị tỉnh: chuẩn bị tốt cơ sở vật 

chất, trang thiết bị giảng dạy, ñội ngũ giảng viên và thực hiện việc liên kết với các cơ 
sở ñào tạo trong và ngoài nước mở các lớp ñào tạo theo kế hoạch ñược duyệt. 

 
6. Các cơ quan chuyên môn thuộc khối ðảng, MTTQ, ñoàn thể cấp tỉnh, 

huyện; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm thường xuyên 
quán triệt ñến ñội ngũ cán bộ, công chức về công tác ñào tạo cán bộ, công chức có 
trình ñộ cao; xây dựng kế hoạch ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao 
của cơ quan, ñơn vị mình theo nội dung của ðề án. Chủ ñộng liên hệ với các cơ quan 
chức năng ñể có kế hoạch cử cán bộ ñi ñào tạo theo từng ñối tượng, nội dung của ðề 
án. 

 
7. Các cơ quan Báo Phú Thọ, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách 

nhiệm tuyên truyền chính sách về công tác ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công chức có trình 
ñộ chuyên môn cao, kịp thời phản ánh kết quả thực hiện. 
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KẾT LUẬN 
 

1. Hiệu quả của ðề án: 
ðề án ñược thực hiện se tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng ñội ngũ 

cán bộ, công chức ñáp ứng ñược với nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao của thời 
kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa; từng bước thay ñổi cách 
thức phương pháp lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành và thực thi công vụ của ñội ngũ cán 
bộ, công chức, hướng tới một nền công vụ chuyên nghiệp, hiện ñại từ ñó nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chính trị. 

Các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện, bước ñầu hình thành 
ñược ñội ngũ cán bộ, công chức chuyên sâu, chuyên gia ñầu ngành trên các lĩnh vực 
trọng yếu, ñáp ứng ñược với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

 
2. ðề xuất, kiến nghị: 
a) ðền nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương: 
- Có quy hoạch về phát triển ñội ngũ cán bộ có trình ñộ cao cho cả nước và khu 

vực. 
- Tăng cường bố trí kinh phí ñào tạo ñể phát triển ñội ngũ cán bộ có trình ñộ 

cao cho những tỉnh khó khăn. 
- Tạo ñiều kiện cho các tính tham gia chương trình ñào tạo trong và ngoài 

nước. Tăng ñịnh xuất ñào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế. 
- Có chính sách thu hút cán bộ có trình ñộ cao cho các ñịa phương khó khăn. 
- Quan tâm ñầu tư cho các trường, các trung tâm ñào tạo (cơ sở vật chất, giáo 

trình, ñội ngũ giáo viên). 
 
b). ðối với Tỉnh ủy, HðND tỉnh: 
- ðề nghị Tỉnh ủy có quy ñịnh cụ thể về phân cấp quản lý ñào tạo ñội ngũ cán 

bộ, công chức. 
- Có cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút người tài, bố trí sử dụng cán bộ 

sau ñào tạo. 
- Hàng năm bố trí ngân sách cho phát triển (ñào tạo, thu hút) ñội ngũ cán bộ, 

công chức có trình ñộ cao, bố trí dự phòng biên chế ñể thu hút cán bộ, công chức có 
trình ñộ cao về tỉnh công tác. 

 
 
                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                        CHỦ TỊCH 
 
 
 
                                                       Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 

 


