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CHỈ THỊ
Về việc chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của

cán bộ, công chức, viên chức 

Trong những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND 
các quận, huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tham dự các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng để nâng cao trình độ. Việc triển khai, tổ chức các lớp học, tham mưu, đề xuất cơ 
quan có thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học nhìn chung 
đúng quy trình, kế hoạch đã được Thường trực Thành uỷ và UBND thành phố phê 
duyệt. Tuy nhiên, việc bố trí thời gian đi học của cán bộ, công chức, viên chức, trong 
đó có cán bộ lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa thật hợp lý, vẫn còn tình trạng tự 
đi học trong giờ hành chính, một số trường hợp cử đi học không dựa trên cơ sở quy 
hoạch, kế hoạch.

Để thực hiện việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học đúng theo quy định, 
khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám 
đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc UBND thành phố:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, 
viên chức; bố trí thời gian để cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khoá học một 
cách hợp lý trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công 
tác của ngành, địa phương;

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học đúng quy 
trình, đúng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác; phải dựa trên cơ sở quy 
hoạch cán bộ, kế hoạch sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của cơ 
quan, đơn vị; chấn chỉnh kịp thời tình trạng tự đi học trong giờ hành chính, sử dụng 
thời gian làm việc để đi học theo yêu cầu, nguyện vọng cá nhân hoặc cử đi học các 
chương trình chuẩn hoá mà hiệu quả thấp;

3. Việc đề nghị cử cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ và 
UBND thành phố quản lý tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng (kể cả trong kế 
hoạch) phải báo cáo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Thành uỷ và UBND thành phố 
để xem xét, quyết định cử đi học theo đúng quy định. Đối với các trường hợp tuy đã 
được cấp có thẩm quyền cho phép đi học thì cá nhân và đơn vị phải báo cáo bằng văn 
bản thời điểm tập trung học để UBND thành phố biết chỉ đạo, điều hành công việc;



4. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đã được UBND thành phố 
phê duyệt, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định 
hoặc quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức để cử đi học đúng 
đối tượng, đúng nội dung, chương trình; tổ chức nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng; 
trong đó hạn chế việc tổ chức các lớp học trong giờ hành chính.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố nghiêm túc 
triển khai thực hiện để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt 
kết quả ngày càng tốt hơn./.
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