
BO GIAO THÔNG VIN TAT CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S:  ,,IOIS  /DHHHVN-TCHC Hái Phông, ngày .23 tháng 8 näm 2022 

V/v thirc hin Kt 1uQn s 39-KL/TW ngày 
18/7/2022 ciia B ChInh trj ye chü truorig 
bôi duô'ng can bô, länh dao, quán 1 i nu& 
ngoài bang ngân sách nhà nuoc. 

KInh gui: Thñ trung các dGn vj trong toàn Tnrng. 

Ngày 18/7/2022, Bô ChInh trj có Kt 1un s 39-KL/TW ye chü truang bôi 
dixO'ng can b, lAnh dto, quân 1 a nithc ngoãi bang ngân sách nhâ nirâc. Truang 
Dti h9c Hang hãi Vit Nam thông báo tâi các dan v và toân the can b, viên 
chüc trong Trtthng Kêt 1un so 39-KL/TW ngày 18/7/2022 cüa B Chjnh tri ye 
chü truang bôi duO'ng can b, lânh do, quân 1 nuâc ngoài bang ngân sách 
nhâ nuâc dé nghiên cüu và triên khai thçrc hin (Két 1un du?c  gui kern Cong 
van nay)./.- 

No'i n/ian: 

- Nhu trên; 
- Lixu: VT, TC-HC. 



BAN CAN SIJ OANG BTVT 
CONG VAN EN 

03-08- 2022 

S& 23O1 v 
Chuyên  

BAN CHAP HANH TRUNG IXoG BANG CQNG SAN VItT NAM  

Si 39-KL/TW Ha N5i, ngày 18 tháng 7 nám 2022 

I 

KET LUJLN 

CUA BO CHINH TRI 
chü triro'ng bi thröng can b länh do, quãn iç 

& nir&c ngoài bang ngân sách nhà niroc 

Xem xét d nghj cüa Ban T chrc Trung uang (Th trInh s 
1 77-TTr/BTCTW, ngày 27/5/2022) v kt qua 15 näm thirc hin D an 
"Dào tao,  bôi dung can b Iãnh dao,  quán li 6 nuOc ngoài btng ngân sách 
nhà nuâc" (sau day goi tt là D an 165) và kin cüa các co quan lien 
quan, B ChInh tr kt lun nhu sau: 

1. Sau 15 näm triên khai thrc hin D an 165 dã dat  duçc kt qua tIch 
crc, hoàn thành mvc  tiêu d ra; t chüc ducic nhiu loai  hInh dào tao,  bM 
duàng nu6c ngoài phñ hcp, thit thirc vOi tüng nhóm can b lãnh dao,  quân 
l trong h thng chInh trj. Phn lrn can b có thirc nghiên cüu, h9c t.p, 
cQp nhit duqc kin thüc mri, phát trin nãng lc cong tác, 4n dung kin 
thüc, kinh nghim duçc dào tao,  bi dixOTig vào thrc tin cong tác. Qua trInh 
thirc hin D an 165 dã xây drng duqc mang luài hqp tác vi nhiu c s 
dlào t?o,  chuyên gia có uy tin trong nuâc và ngoài nuóc, gop phn nâng cao 
chit hrçng cOng tác dào tao,  bi disäng can b lãnh dao,  quàn I. 

Tuy nhiên vic thrc hin D an 165 con mt s han  ch, bt cp nhir: 
Vic xây dirng k hoach dào tao,  bi disng và xác djnh nhu cu dào tao,  bôi 
duO'ng cüa mt s co quan, don vj, dja phucng chua sat thxc tê; trüng lap dôi 
tuçYng vi chixong trInh hçp tác nixâc ngoài khác; ni dung bôi duO'ng chua 
dáp 1mg yêu cu, cht 1ucing chua cao; mt s ncii chua phát huy hiu qua sIr 
diing can b gn vâi ni dung dào tao,  bôi di.rOng, mt so can b chixa vn 
ding dirçic kin thIrc dào tao,  bi duOng d nâng cao chat hrçing, hiu qua 
cong vic... 

2. Dé gop phn thrc hin chü truong clia Dàng ye xây dimg di ngü can 
b các c.p theo Nghj quyt Dai  hi XIII cIra Dãng, BO Chfnh trj chU truccng 
tip tic t chlrc bi .duOng can b lãnh dao,  quàn 1 i nithc ngoài bang ngân 
sách nba nuâc trong giai doan mi vâi nhung ni dung chü yêu sau: 
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2.1. Quan diem 

Tip ti1c dM mOi, nâng cao ch.t krçng cong tác bi duOng can b länh 

dao, quân l a nuâc ngoài vâi ni dung, chucing trInh bM durng thit thi,rc, 
có tr9ng tam, trong dim d vira cp nht kin thirc, phuang pháp, k nAng 
lãnh d@o,  quân l vi'ra nâng cao nàng lijc vâ khâ nàng lam vic trong môi 
trueing quc t& gop phn th?c hin chü tnro'ng cüa Dáng v xây dung di ngü 
can b các c.p, nht là cp chin hsçc, dü phm cht, näng lc và uy tin, 
ngang tm nhim vi; xây dijng di ngiT can b các cp chuyên nghip, có 
ch,t hxcing cao. 

2.2. Myc tiêu 

- Giai dogn t nay dé'n näm 2025: Mi nãm ci:r di nuâc ngoài bôi 
thrOng khoãng 400 can b: Bôi duO'ng trung han  khoãng 40 can b; bôi 
disOng ngn han  250 can b; bi diiOng ngoai ngtr 120 can b. 

- Giai dogn tz'r nárn 2026 dIn nãni 2030. Mi nãm cir di nuOc ngoài bi 
throng khoàng 500 can b: Bôi duOTlg trung han  khoãng 50 can b; bôi di.rO'ng 
ngn han  khoàng 300 can b; bi duOng ngoai ngU khoáng 150 can b. 

2.3. Ni dung bi dwng 

Barn sat quan dim, yêu cu cüa Nghj quyt Hi nghj 1n thir bay Ban 
Chip hành Trung ung Dãng khoá XII (Nghj quyt s 26-NQ/TW, ngày 
19/5/2018 v tp trung xây drng di ngü can b các cp, nht là cp chin 
lucre, dñ phm chit, nãng hrc và uy tin, ngang tm nhim viii), Nghj quyt Di 
hi XIII cüa Dáng d xây dirng ni dung bi duâng, tp trung vào 4 nhóm 
ni dung chinh: (1) T chüc b may nba nuâc, quc phông, an ninh và dôi 
ngoi. (2) ChInh sách phát trin bn vng, kinh t, khoa hc cong ngh và 
Cách mang cOng nghip ln thr 4. (3) Xây dirng pháp lut và hot dng ti.r 
pháp. (4) K5 näng lãnh dao,  quân 1. 

2.4. Bin/i tliá'c to cliác, dOi tit'çtng bOi dwOng 

- Bi dzthng ngan h?n  (khoãng 2 tun), t chirc theo doàn, m6i doàn 
khoàng 15 - 20 can b Co vj trI lãnh do, quãn l vã Iinh virc cOng tác tuang 
dng ô Trung uang và dja phuo'ng. Di tucrng bi duong là can b thuc din 
Bô Chinh tn, Ban BI thu quán l; can b lãnh dao  cp tong ciic, ciic, vii cüa 
các ban, bô, ngành, t chirc chInh trj - xã hi a Trung uang; u viên ban 
thuang vii tinh u5', thành uS', dáng  uS' trirc thuc Trung ucrng. 
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- Bi dufing trung hgn (khoãng 3 tháng), hçc trirc tip bang ngoii ngtr 
di vâi can b thuc din Bô ChInh trj, Ban Bi thu quán 1; can b lãnh do 
cp tng ciic, ciic, vi cüa các ban, b, ngành, t chrc chInh trj - xã hi a 
Trung uong; uS' viên ban thuô'ng vi tinh uS', thành  uS', dâng  uS' trlrc thuc 
Trung uang; can b lãnh dio cp sâ và tucng throng trô len a dja phuong. 

- Bi dwàng ndng cao trInh do ngogi ngI thai gian khoãng 4 tháng 
trong rnrOc và 4 tháng & nuâc ngoài. Di tuclng bi duO'ng là can b, cong 
chic, viên chu1te phãi thu?mg xuyên su1r diung ngo1i ngU trong cong vic. 

• 9• , A 2.5. Nh,m vy, giaiphap chuyeu 

- Nâng cao nhn thu1rc, trách nhim cüa cp uS', t chu1rc dáng, nht là 
ngu&i du1rng dâu dôi vâi cong tác bôi duong can b Iãnh dao, quán iS' a nu&c 
ngoài, nêu cao vai trô, trách nhim cüa các thành viên Ban Chi do D an, 
cac cp uS', t chilrc clang, cac ban, b, ngành, dja phuong trong trin khai 
thrc hin chü truong cüa Dáng dM vclri cong tác bi duong can b lãnh dao, 
quân IS'  a nuóc ngoài. 

- Di m6i ni dung, phuong thu1rc tt chilrc bi duOng thit thirc, có tr9ng 
tam, tr9ng dim, phü hcip vó'i tüng nhóm can b khác nhau. Chuong trinh bi 
du&ng phâi kM hcp gi&a hçc tp và kháo sat thijc t b sung dugc kin thu1rc 
m&i, k5i náng lãnh do, quán IS'  hin dai,  trong do có lam vic, trao di vâi 
clang cam qUyên, CáC co quan 1p  pháp, hành pháp, tu pháp, các t chilrc qun 
chüng... cña các nuzâc s& tai. KM hcip linh hot phi.rang thu1rc bi duOng trirc 
tip v&i trirc tuyn tu5' theo diu kiin thrc t. 

- Râ soát, su1ra di, b sung, hoàn thin các quy djnh, quy ch v th 
chirc, ho?t dng, di tuçing, tiêu chun, ch d, chInh sách, cOng tác quán IS' 
D an, quãn IS'  và báo v can b khi bi duOng a nuOc ngoài phü hçrp giai 
doan m&i. Phân cp cho các ban, b, ngành, tinh uS', thành  US',  clang  uS' trrc 
thuc Trung trong chü dng t chu1rc bi disörng can b thuc thm quyn 

quán IS'. 

- Dy manh  hcip tác quic t, tang cu&ng quan h vài các co s& dào 
t?o, chuyén gia có uy tin & nu&c ngoài; dOng th&i nghién cu1ru, m& rng 
quaii h vOi các di tác mâi d tip t1ic nâng cao cht lucrng cong the bi 
dtrng can b. 

- Tang cuang phi hcip giUa Ban Chi do D an vOi các co quan, don 

v, dja phtrong lien quan, CáC co s& dào tao  trong nu&c vâ ngoài nuOc dê 
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nâng cao hiu qua cong tác bM dung can b a nu6c ngoài. Dng thi, dy 
m?nh t chirc các ho?t dng m&i chuyên gia, nhà khoa h9c, din giã thuyt 

trInh t?i  Vit Nam d bi dirO'ng, cp nht kin thüc cho can bO lãnh dao, 
quán 1 các cap. 

3. T1 chüc thiyc hin 

3.1. Các tinh u, thành u, các ban dáng, ban can sij dáng, dáng doàn, 
dáng u trirc thuc Trung uung theo chrc nä.ng, nhim vii quán trit và chi 
dao thic hin Kt 1un nay. 

3.2. Ban To chirc Trung l.rcYng tham muu kiin toàn Ban Chi do D an; 
sra di, b sung, ban hành các van bàn có lien quan; xây drng hoach  ciii 
th; phi hçip vâi các ca quan, dan vj, da phirang to chrc triên khai có hiu 
qua; huóng dn, kim tra, giám sat vic t chirc thijc hin Kt 1un cüa Bô 
ChInh frj. 

3.3. Van phông Trung uang Dàng phi hcip vai B Tài chinh báo dam 
kinh phi theo k hoch hang nàm d thirc hin D an dung quy djnh. 

Nainhân: TIMBQCHNHTRI 
- Các tinh u, thành us', 

- Các ban dãng, ban can si dãng, 
dáng doàn, dãng u) trirc thuc Trung uung, 

-BanBIthuTrunguangDoãnThanhniên ., 
Cong San H Clii Minh,

Ci-LP I 
- Các dãng u dan vl sr nghip Trung ucing, WNG 
- Các dng chi US'  viên 

Ban Chap hành Trung uang Dãng, 
- Liru Van phong Trung ucmg Dãng. 

Vö Van Thrô'ng 
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