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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Đắk Nông, ngày 04 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020
của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực
cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương
trình 135 năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1142/STC-QLNS, ngày 2/6/2020 của sở tài chính về việc ý
kiến kinh phí thực hiện Tiểu dự án đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ cơ sở và
cộng đồng thuộc Chương trình 135.
Thực hiện (Kế hoạch số 261/KH-UBND), Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch chi
tiết triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ
sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu.
Nhằm triển khai thực hiện đạt kết quả Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22
tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Đăk Nông về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực
cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020.
2. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
Triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại
Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2020.
3. Thời gian, địa điểm mở lớp và tổ chức đi học tập kinh nghiệm.
3.1. Đối với lớp cộng đồng (người dân)
- Địa điểm mở lớp: Tại UBND 18 xã
- Số lượng và thời gian mở lớp: 18 lớp/18 xã/05 huyện, cụ thể như sau:

STT

Xã

1

Quảng Trực

2

Đắk Bukso

Huyện
Huyện Tuy Đức
1

Thời gian mở lớp
liên tục trong 03 ngày

Tổ chức mở lớp

3

Quảng Tâm

4

Quảng Tân

5

Đắk R’tih

năm 2020

6

Đắk Ngo

(Thời gian mở lớp

7

Thuận Hạnh

cụ thể chi tiết

8

Thuận Hà

9

Thuận An

10

Đắk Lao

11

Quảng Khê

12

Đắk Som

13

Đắk PLao

14

Đắk R’măng

15

Đắk Ha

16

Quảng Sơn

17

Quảng Hòa

18

Đắk Wil

từ giữa tháng 6 đến
hết tháng 10

Huyện Đắk Song

từng xã Ban Dân tộc
sẽ có

Huyện Đắk Mil

văn bản triển khai
thực hiện; đồng thời
đề nghị các huyện, các xã
phối hợp triển khai
thực hiện)

Huyện Đắk Glong

Huyện Cư Jút

3.2. Về học tập kinh nghiệm mô hình trong công tác quản lý thực hiện Chương
trình 135 như: Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế
đặc thù; Mô hình phát triển sản xuất; Công tác quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng thuộc Chương trình 135 của xã.
- Địa điểm học tập kinh nghiệm: Tại một số tỉnh Miền Trung.
- Thời gian học tập kinh nghiệm: 04 ngày (bao gồm 02 ngày đi và 02 học tập),
sau khi kết thúc Lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương
trình 135 năm 2020.
4. Kinh phí mở lớp: Tổng kinh phí thực hiện là: 500.000.000 đồng được bố trí
tại Quyết định số 669/QĐ-UBND, ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh, về việc giao kế
hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (có
bảng dự toán chi tiết kèm theo).
5. Tổ chức thực hiện.
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- Giao Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan
tổng hợp các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng do các đơn vị biên soạn, photo tài liệu,
phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và đồng thời mời cán bộ công chức của các Sở,
ngành, đơn vị liên quan tham gia giảng dạy cho từng chuyên đề.
- Chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn Ban Dân tộc; Phòng Dân tộc các
huyện và UBND các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 triển khai công
tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời chủ động liên hệ với Ban Dân tộc một số tỉnh Miền
Trung để chuẩn bị lựa chọn địa điểm, mô hình học tập kinh nghiệm.
- Kết thúc công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, Phòng Nghiệp vụ có trách
nhiệm tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Ban báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc về
kết quả thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày
22/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ
cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020. Đề nghị các phòng, đơn vị liên
quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- UBND tỉnh (thay B/c);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Đ/c Trưởng, Phó BDT;
- Các phòng CM thuộc Ban Dân tộc;
- UBND các huyện (P/h);
- Lưu: VT, NV.
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