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3. Tài liệu bồi dưỡng
Tài liệu bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề, cụ thể như sau:
+ Chuyên đề 1: Vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện
Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
+ Chuyên đề 2: Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của
ngành Nội vụ hiện nay
+ Chuyên đề 3: Nhóm kỹ năng phát hiện vấn đề nghiên cứu
+ Chuyên đề 4: Nhóm kỹ năng tổ chức triển khai vấn đề nghiên cứu
+ Chuyên đề 5: Nhóm kỹ năng công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu
+ Chuyên đề 6: Báo cáo chuyên đề kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
4. Tổ chức bồi dưỡng
a) Mỗi năm tổ chức từ 2 – 4 lớp, mỗi lớp 40 học viên, thời gian tổ chức mỗi
lớp tối đa 3 ngày/lớp.
b) Hình thức: Thực hiện dưới hình thức tổ chức tập trung tại thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo cụm khu vực.
5. Kinh phí
Kinh phí tổ chức bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước dành
cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
6. Tổ chức thực hiện
a) Viện Khoa học tổ chức nhà nước
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm
xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học
cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ theo mục đích, yêu cầu của Kế
hoạch này;
- Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo quy định trình lãnh đạo Bộ phê
duyệt;
- Định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức tổng kết hoạt động
bồi dưỡng năng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên
chức ngành Nội vụ vào năm 2025;
- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi dưỡng theo đúng quy định bảo đảm
tiết kiệm, hiệu quả.
b) Vụ Kế hoạch - Tài chính
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thanh, quyết toán kinh phí bồi dưỡng
theo đúng quy định của pháp luật.

