
 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Văn bản số 1314/BC-ĐPTTH ngày 22/10/2020 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Thuận về kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 

và giai đoạn 2021 - 2025, 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tại Thông báo số 322/TB-ĐPTTH ngày 

18/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021 như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu đối với CBVC, 

nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ sư. 

2. Chủ động tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 theo các chương trình, kế 

hoạch, Nghị quyết của Đài. 

II. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

1. Đào tạo  

- Cử 02 viên chức học cao cấp lý luận chính trị (01 đang học). 

- Cử từ 05 - 07 viên chức học Trung cấp lý luận chính trị (04 đang học). 

- Tạo điều kiện đối với 05 viên chức đại học liên thông, đại học văn bằng 2 (03 

đang học). 

2. Bồi dưỡng  

a) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

 Cử 02 - 04 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên, chuyên viên chính. 

b) Bồi dưỡng theo vị trí việc làm 

- Mời giảng viên của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông, 

Đài Tiếng nói Việt Nam về Đài Ninh Thuận tập huấn sử dụng hệ thống sản xuất 

chương trình phát thanh hiện đại; nghiệp vụ đạo diễn, quay phim đối với đội ngũ 

phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ sư của Đài. Thời gian: 1 đợt trong quý 

II/2021, 1 đợt trong quý III/2021. 

- Cử 01 - 03 viên chức được bổ nhiệm chức danh phó phòng năm 2021 bồi 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 
Số:              /KH-ĐPTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Ninh Thuận, ngày      tháng 3 năm 2021 



dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3. 

- Cử 10 -15 lượt viên chức bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ báo chí 

(ngoài tỉnh), công tác văn thư, cải cách hành chính, thi đua... 

III. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2021: nguồn ngân sách, nguồn thu sự nghiệp. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức và Hành chính 

 Xây dựng kế hoạch và các văn bản liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

phối hợp tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng tại Đài có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, 

đúng quy định. 

2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo  

  Dự trù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021; thực hiện thanh 

quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định hiện hành. 

3. Các phòng chuyên môn 

 Chọn cử viên chức, sắp xếp bố trí công tác chuyên môn để viên chức tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2021 của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc, 

- Lãnh đạo các phòng; 

- CBVC; 

- Lưu VT. 
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