
   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số: 79/TTr-UBND Cần Thơ, ngày 06 tháng 7 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Nghị quyết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ,  

công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ, tại Trường Đại học 

California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020” 

 

Nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác song phương giữa thành phố Cần Thơ 

và quận Riverside theo Bản ghi nhớ Hợp tác song phương giữa thành phố Cần 

Thơ và quận Riverside, Hoa Kỳ ngày 20 tháng 01 năm 2015 và ngày 06 tháng 6 

năm 2017; Bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ và 

Sở Nội vụ, ngày 05 tháng 6 năm 2017; được sự thống nhất của Ban Thường vụ 

Thành ủy tại Thông báo số 124-TB/TU ngày 15 tháng 6 năm 2018 về kết luận 

của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 11 tháng 6 năm 2018, 

Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của thành phố Cần Thơ, tại Trường Đại học California, Riverside, 

Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”; căn cứ ý kiến thẩm tra tại buổi làm việc của 

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố ngày 26 tháng 6 năm 2018 về nội 

dung, đối tượng, kinh phí thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân thành phố kính 

trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau: 
 

I. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ, TẠI TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC CALIFORNIA, RIVERSIDE, HÒA KỲ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 

1. Mục tiêu của Đề án: 

a) Mục tiêu chung: Tạo tiền đề mở rộng mô hình hợp tác đào tạo ngắn hạn 

tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đối với 

cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ, hướng đến mục tiêu nâng 

cao kiến thức, kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ 

năng chuyên môn trong công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội thành phố          

Cần Thơ; 

b) Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, dự kiến sẽ có 80 cán bộ, công chức, 

viên chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ tại Trường Đại 

học California, Riverside, Hoa Kỳ. 

2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ công tác 

trên các lĩnh vực nhân sự; giao thông; quy hoạch đô thị (quản lý đô thị); biến đổi 

khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách; quản lý dịch vụ công.  

3. Nội dung bồi dưỡng: Dự kiến giai đoạn 2018 - 2020 sẽ tổ chức 04 lớp 

bồi dưỡng tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ với 80 cán bộ, 

công chức, viên chức được tham gia bồi dưỡng thuộc các nhóm/lĩnh vực: 
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a) Nhóm lĩnh vực: Nhân sự; Tài chính, ngân sách; Dịch vụ công và quản 

lý dịch vụ công trên một số lĩnh vực (02 lớp); 

b) Nhóm lĩnh vực: Giao thông; Quy hoạch đô thị (quản lý đô thị và mô 

hình đô thị thông minh) (01 lớp); 

c) Nhóm lĩnh vực: Biến đổi khí hậu; Môi trường và quản lý chất thải (01 lớp). 

4. Thời gian, số lượng học viên: 

a) Thời gian: Từ năm 2018 đến năm 2020; 

b) Số lớp: 04 lớp, mỗi lớp 20 người. 

5. Kinh phí:  

a) Tổng kinh phí dự kiến: 10.336.583.200 đồng (Mười tỷ ba trăm ba mươi 

sáu triệu năm trăm tám mươi ba nghìn hai trăm đồng); 

b) Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn ngân sách thành phố. Riêng đối với viên 

chức tham gia Đề án, chi phí thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập hoặc đóng góp của viên chức.  

Kinh phí thực hiện Đề án là kinh phí dự kiến (tạm tính). Tùy theo điều 

kiện thực tế, các khoản chi phí có thể phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ 

xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Sau khi Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố 

Cần Thơ, tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 

2020” được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua; căn cứ theo quy định hiện 

hành Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên 

quan căn cứ tình hình thực tế để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển 

khai, thực hiện Đề án theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, chấp thuận./. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; đính kèm dự thảo Nghị quyết, Đề án và 

văn bản có liên quan) 

 
Nơi nhận:    
- Đại biểu HĐND TP; 

- Sở Nội vụ; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT, VCX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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