
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà nội, ngày/19 thảng ý năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế đào tạo, bồi duõng 
công chức, viên chức ngành Tài chính 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 cùa Chính 
phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều lễ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 
công chức, viên chức ngành Tài chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ke từ ngày ký và thay thê 
Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài 
chính. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ 
trưởng đơn vị và công chức, viên chức của các tô chức, đơn vị thuộc và trực 

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: &¥ĩ /QĐ-BTC 



Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
ĐÀO TẠO, BÒI DƯỠNG CỔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

NGÀNH TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định so: 678 /QĐ-BTC ngàv 19 tháng 4 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tucmg đào tạo, bồi dirõng 

1. Quy chế này quy định về: chế độ, nội dung, chương trình, hình thức, tổ 
chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. 

2. Quy chế này áp dụng cho các đối tượng: 

a) Công chức, viên chức (bao gồm cả công chức, viên chức tập sự) làm việc 
tại các đơn vị, tố chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính (sau đây gọi là các đơn vị 
thuộc Bộ). 

b) Đối tượng làm công tác tài chính, kế toán và cá nhân, tổ chức, đon vị ngoài 
Bộ Tài chính tham gia các chương trình bồi dưỡng của Bộ Tài chính. 

c) Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao 
nhiệm vụ tố chức thực hiện hoặc tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Quy chế này không áp dụng đối với các chương trình bôi dưỡng của các dự 
án, đê án sử dụng nguôn kinh phí riêng. 

Điều 2ệ Mục tiêu đào tạo, bồi dưÕTig 

Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động 
công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phân xây 
dụng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phâm chât đạo đức tôt, có 
bản lĩnh chính trị, có đủ năng lực đáp úng yêu cầu vị trí việc làm và thực thi nhiệm 
vụ của ngành Tài chính. 

Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi duÕTig 

1. Đào tạo, bồi dưõng phải căn cứ vào vị trí việc làm; tiêu chuấn ngạch công 
chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuân chức danh lãnh đạo, 
quản lý và gan với công tác sử dụng, quản lý công chức, viên chức; phù hợp với kê 
hoạch đào tạo, bồi dưỡne và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của các 
tố chức, đơn vị phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 



2. Đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất nội dung bồi dưỡng, thực hiện cơ 
chế phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng nhàm phát huy tính tự chủ của các đơn vị sử 
dụng công chức, viên chức trong hoạt động bôi dưỡng. 

3. Đe cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dường theo yêu câu 
vị trí việc làm của công chức, viên chức. 

4. Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

Chuông II 
ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC, VIỀN CHỨC 

Điều 4 ằ  Điều kiện cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học 

1. Đôi với công chức: 

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không ke thời gian tập sự) và 
02 năm liên tục liền kề trước thời điểm cử đi đào tạo được đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; 

b) Không quá 40 tuổi, tính từ thời điểm cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; 

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn 
thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhât gấp 02 lần thời gian đào tạo; 

d) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm hoặc phù họp với chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Đối với viên chức: 

a) Đã kêt thúc thời gian tập sự (nếu có); 

• b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị 
sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhât gâp 02 lân thời gian 
đào tạo; 

c) Chuyên ns;ành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm hoặc phù hợp chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị. 

3. Công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình họp tác với 
nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
còn phải đáp úng yêu câu khác của chương trình họp tác. 

4. Hô sơ đề nghị cử đi học gôm có: 

(1) Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức đê 
nghị cấp có thâm quyền cử đi học; 

(2) Đơn xin đi học của ngưò'i được cử đi đào tạo sau đại học; 
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(3) Giây báo trúng tuyến hoặc giấy báo nhập học (Đối với khóa đào tạo ở 
nước ngoài yêu cầu kèm theo bản dịch); các văn bàng, chúng chỉ khác; 

(4) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định hiện hành; 

(5) Quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động (bản sao); 

(6) Bản cam kêt của người được cử đi đào tạo sau đại học theo quy định. 

Điều 5. Gia hạn thòi gian đào tạo tại nuóc ngoài 

1. Tông thời gian công chức, viên chức được phép gia hạn không quá 36 
tháng đối với chương trình đào tạo tiến sĩ; không quá 24 tháng đối với chương trình 
đào lạo thạc sĩ, đồng thời không vượt quá thời gian khóa học tối đa theo quy định 
của cơ sở giáo dục nước ngoài. 

2. Trước thời hạn kết thúc khóa đào tạo sau đại học 03 tháng, nếu người đi 
học dự kiến không thể hoàn thành khóa học đúng thời gian theo quyết định của câp 
có thâm quyền cử đi học phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn gửi cơ quan ra quyêt 
định cử đi học và cơ quan, đơn vị trực tiêp sử dụng công chức, viên chức. 

3. Hồ sơ đề nghị gia hạn đào tạo gồm có: 

(1) Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức đề 
nghị cấp có tham quyền gia hạn đào tạo; 

(2) Đơn xin gia hạn của người được cử đi học (kèm theo các giấy xác nhận có 
liên quan); 

(3) Ý kiến của giáo viên hướng dần có xác nhận của cơ sở đào tạo vê tiên độ 
học tập, thời gian cần gia hạn; 

(4) Ket quả học tập đến thời điểm xin gia hạn. 

Điều 6. Tiếp nhận công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa đào tạo 

1. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau khi hoàn thành khóa học 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền cử đi học hoàn thiện hồ sơ đề nghị tiếp nhận trở về công tác gửi cơ 
quan có thâm quyên quyêt định. 

2. Hồ sơ tiếp nhận gồm có: 

(1) Văn bản của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên 
chức đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận về cơ quan, đơn vị công 
tác (ghi rõ thời điểm đề nghị tiếp nhận trở về công tác); 

(2) Báo cáo kết quả học tập của cá nhân được cử đi đào tạo; 

(3) Bằng tốt nghiệp bản sao có công chứng (nếu chưa được câp băng thì nộp 
bảng điểm, giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp ngay khi 
được cấp); giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (đối với công chức, viên chức đi 
học các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài); 
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(4) Luận án tốt nghiệp (chỉ yêu cầu đổi với người được đào tạo tiên sĩ). 

Điều 7ế Chế độ báo cáo 

1. Trong quá trình đào tạo, người đi học phải gửi báo cáo tiến độ học tập bằng 
văn bản cho cơ quan quyết định cử đi học và cơ quan, đơn vị trực tiêp sử dụng 
công chức, viên chức 01 lần/năm (ngày 31/12). 

2. Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày kết thúc khóa học theo quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền cử đi học, công chức, viên chức phải báo cáo kêt quả học 
tập toàn khóa với cơ quan quyết định cử đi học và cơ quan, đơn vị trực tiêp sử dụng 
công chức, viên chức. 

3. Sau 01 năm, tính từ khi công chức, viên chức hoàn thành khóa đào tạo, thủ 
trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, viên chức phải đánh giá kêt quả ihực 
hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa đào tạo trở vê 
công tác và gửi cấp có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học. 

Điều 8ẵ Đen bù chi phí đào tạo 

1. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo bàng nguồn ngân sách nhà nước 
hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức phải đền bù chi 
phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 7 Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức, cụ thê như sau: 

a) Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong 
thời gian đào tạo. 

b) Không được cơ sở đào tạo cẩp văn bằng tốt nghiệp. 

c) Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc 
hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam 
kết theo quy định. 

2. Chi phí đên bù, cách tính chi phí đền bù, thành lập Hội đồng xét đền bù và 
các nội dung khác liên quan đen đền bù chi phí đào tạo được thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công; chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan. 

Chirơng III 
BÒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỬC 

Điều 9. Hình thức, nội dung, chuơng trình bồi dưõng 

Hình thức, nội dung, chương trình bồi dưỡng thực hiện theo quy định của 
Đảng, Chính phù và Bộ Tài chính về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. 
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Điều 10. Áp dụng chuoìig trình bồi dirỡng đối vói viên chức 

1. Chương trinh bôi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch 
công chức áp dụng cho viên chúc giữ chức danh nghề nghiệp hạng tương đương 
làm việc ở bộ phận hành chính, tông họp, quản trị văn phòng, ke hoạch, tài chính 
của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Chương trình bôi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bô nhiệm 
chúc vụ lãnh đạo, quản lý. 

a) Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương áp dụng 
cho người đúng đầu, câp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập của 
Bộ Tài chính. 

b) Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương áp 
dụng cho viên chức lãnh đạo, quản lý phòng, khoa, ban và tương đương của đon vị 
sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính. 

Điều 11. Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu 

1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 

a) Chủ trì biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuân ngạch công chức hành 
chính; tài liệu bôi dưỡng lành đạo cấp phòng và tương đương trình Bộ Tài chính 
thâm định, phê duyệt. 

b) Chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng: tiêu chuẩn 
ngạch công chức chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; 
kiến thức, kỹ năne nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm trình Bộ Tài chính 
thâm định, phê duyệt. 

c) Chủ trì xây dụng, biên soạn và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng 
khác do cấp có thâm quyên giao hoặc cho các đôi tượng có nhu câu. 

2. Các Tổng cục 

a) Chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bôi dưỡng theo tiêu 
chuẩn ngạch công chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị trình 
Bộ Tài chính thẩm định, phê duyệt. 

b) Chủ trì xây dụng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỳ 
năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức thuộc Tông cục 
trình Tông cục trường phê duyệt. 

Điều 12. Yêu cầu về xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu 

1. Chương trình, tài liệu được biên soạn phải phù hợp tiêu chuẩn cán bộ, tiêu 
chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuân 
chức danh lãnh đạo, quản lý và yêu cầu của thực tiễn trong tùng giai đoạn. 

2. Nội dung chương trình, tài liệu phải bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực 
tiễn; kiến thức, kinh nghiệm và kỳ năng thực hành; không trùng lặp. Chương trình, 



tài liệu phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao phù hợp với tình hình 
thực tế. 

3. Hàng năm, đon vị chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu có trách 
nhiệm rà soát cập nhật, bổ sung nội dung chương trình, tài liệu trong quá trình tô 
chức bồi dưỡng. 

Điều 13. Quy trình thẩm định, phê duyệt chuông trình, tài liệu bồi duững 

1. Đơn vị được giao chủ trì xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bôi 
dường chịu trách nhiệm thành lập Ban xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, 
báo cáo cấp có thầm quyền thành lập Hội đồng thấm định hoặc phê duyệt chương 
trình, tài liệu theo quy định. 

2. Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu có nhiệm vụ tổ chức thẩm định 
chương trình, tài liệu bồi dường và chịu trách nhiệm báo cáo câp có thâm quyên 
xem xét, phê duyệt. 

3. Thành phần, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Hội đồng thấm định chương 
trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-
CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức. 

Điều 14. Phân công tổ chức bồi dirõng 

1 ể Các đơn vị chủ động tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nêu phát sinh thêm khóa học ngoài kê 
hoạch phải được câp có thâm quyên phê duyệt, bô sung hoặc điêu chỉnh. Vụ Tô 
chức cán bộ, Bộ Tài chính, Vụ Tô chức cán bộ của các Tông cục chỉ đạo và phôi 
hợp với các cơ sở đào tạo, bôi dưỡng thực hiện các thủ tục cân thiết trong quá trình 
tố chức bồi dưỡng. 

2. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tố chức bồi dưỡng các chương trình bồi 
dưỡng sau: 

a) Chương trinh bôi dường theo tiêu chuân ngạch công chức hành chính; 

b) Chương trình bồi dường lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; 

c) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành; 

d) Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

e) Chương trình bồi dường kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc 
làm; 

g) Chương trình bồi dưòn£ĩ khác theo quy định và phân công của Bộ Tài 
chính. 

3. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục tổ chức bồi dưỡng các chương 
trình bồi dưỡng sau: 

6  



a) Chương trinh bồi dường theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị; 

b) Chương trình bôi dường kiên thức, kỳ năng chuyên ngành theo vị trí việc 
làm cho công chức, viên chức thuộc Tông cục; 

c) Các chương trình khác theo phân công của Bộ Tài chính. 

Điều 15. Chửng chỉ bồi duÕTig 

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được quyền in, cấp chúng chỉ các chương trình 
bôi dưỡng được câp có thâm quyên giao thực hiện theo quy định tại Nghị định sô 
101/2017/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức và Thông tư sổ 01/2018/TT-BNĨV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định sổ 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 
của Chính phủ vê đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 16ẻ Bồi duõng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước 

1. Điều kiện công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài 

a) Đối với các khóa bồi dường có thời gian dưới 01 tháng, công chức, viên 
chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bẳt 
đầu. 

b) Đối với các khóa bồi dường có thời gian từ 01 tháng trở lên, công chức, 
viên chức phải còn đủ tuổi đế công tác ít nhất 02 năm tính từ khi khóa học băt đâu. 

c) Công chức, viên chức không trong thời gian thực hiện chê độ công chức tập 
sự; không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ 
luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh 
theo quy định của pháp luật. 

d) Công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng phải hoàn thành tôt nhiệm vụ 
được giao trong năm trước liên kê. 

đ) Chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức được cử đi bôi dưỡng 
phải phù hợp với nội dung của khóa bôi dưỡng. 

e) Có sức khỏe bảo đảm đáp úng yêu câu của khóa bôi dưỡng. 

2. Yêu cầu, tố chức bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước 
thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 101/2017/2017/NĐ-CP ngày 
01/9/2017 về đào tạo, bồi dưòng cán bộ, công chức, viên chức và quy định tại Điều 
8, 9, 10, 11, 12 Thông tư số 0Ì/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn một sổ điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 17. Đánh giá chất luợng bồi duõng 

1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính đánh giá chât lượng bồi 
dường theo các nội dung quy định tại Điều 30 Nghị định sổ 101/2017/2017/NĐ-CP 



ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư sô 
10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

2Ế Thủ trưởng các đơn vị quản lý cử công chức, viên chức đi học đánh giá 
hiệu quả sau bồi dường theo quy địiih tại Điều 10 của Thông tư sô 10/2017/TT-
BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Hàng năm, các cơ sờ đào tạo, bồi dưỡng báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tô 
chức cán bộ) kết quả đánh giá chất lượng bôi dưỡng công chức, viên chức. 

Điều 18. Giảng viên 

1. Giảng viên đào tạo, bôi dưỡng công chức, viên chức gôm: 

a) Giảng viên đào tạo, bôi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, 
bồi dường; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; giảng viên kiêm nhiệm. 

b) Người được mời thỉnh giảng. 

2. Tiêu chuân, nhiệm vụ, chế độ, chính sách của giảng viên đào tạo, bôi dưỡng 
công chức, viên chức tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Điều 34 Nghị 
định số 101/2017/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức và quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 
01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Tiêu chuấn, nhiệm vụ, chế độ chính sách của người được mời thỉnh giảng 
thực hiện theo Điều 35 Nghị định số 101/2017/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Chuong IV 
THẨM QUYÈN, QUY TRÌNH cử CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHÚ C ĐI ĐÀO TẠO, BÒI DU ÕNG 

Điều 19. Thẩm quyền cử công chức, viên chúc tham gia các khóa đào 
tạo, bồi duỡng 

1. Tham quyền cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi 
dưỡng trong nước và nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị 
thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. 

2. Trường hợp công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoài ngành Tài chính, trong đó thủ tục cử đi học cân 
có văn bản cử công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo, bôi dưỡng thuộc 
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thâm quyên khác với quy định tại quy chế này thì Thủ trưởng đơn vị báo cáo cấp 
có thâm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 20. Quy trình cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi duỡng 

1. Đôi với công chức, viên chức thuộc thâm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hoặc Vụ trưởng Vụ Tô chức cán bộ quyêt định cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực 
hiện theo quy trình sau: 

(1) Vụ Tô chức cán bộ thông báo các khóa đào tạo, bồi dưỡng tới các đơn 
vị thuộc Bộ Tài chính. 

(2) Thủ trưởng đơn vị trực tiêp quản lý, sử dụng công chức, viên chức có 
văn bản gửi Vụ Tô chức cán bộ cử công chức, viên chức tham gia dự tuyên hoặc 
tham gia khóa học. Riêng đổi với hồ sơ cử công chức, viên chức đi đào tạo sau 
đại học thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điêu 4 Quy chê này. 

(3) Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, thẩm định hồ sơ, điều kiện tiêu chuẩn theo 
quy định và trình cấp có thâm quyền quyêt định cử công chức, viên chức tham 
gia các khóa học. 

(4) Đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng do công chức, viên chức tự liên hệ, 
đăng ký: Thực hiện theo quy định tại điếm (2) Khoản 1 Điều này. 

2. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài 
chính thực hiện quy trình cử công chức, viên chức đi học theo phân cấp quản lý 
công chức, viên chức của Bộ trưỏng Bộ Tài chính. 

Điều 21. Thẳm quyền tiếp nhận lại công chức, viên chức sau khi hoàn 
thành các khóa học 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tiếp nhận lại Thứ trưởng, Tông cục 
trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của 
các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Bộ Tài chính sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời 
gian trên 30 ngày ở nước ngoài và học tập trung trên 03 tháng ở trong nước. 

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ký quyết định tiếp nhận lại công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ 
quan Bộ Tài chính (trừ các đối tượng quy định tại Khoản l Điều này) sau khi 
hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian trên 30 ngày ở nước ngoài 
và học tập trung trên 03 tháng ở trong nước. 

3ắ Tổng cục trưởng quyết định tiếp nhận hoặc quy định cho người đứng đâu 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tiếp nhận công chức, viên chức của đơn 
vị (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này) sau khi hoàn thành các 
khóa đào tạo, bồi dường có thời gian trên 30 ngày ở nước ngoài và học tập trung 
trên 03 tháng ở trong nước theo quy định. 

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính quyêt định 
tiếp nhận côns chức, viên chức của đơn vị (trừ đối tượng quy định tại Khoán 1 
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Điều này) sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian trên 30 
ngày ở nước ngoài và học tập trung trên 03 tháng ở trong nước. 

Chuong V 
KINH PHÍ, QUYÈN LỌI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

Điều 22. Kinh phí đào tạo, bồi duỡng 

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước 
câp; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; của cán bộ, công 
chức; tài trợ của tố chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp 
luật. 

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của 
đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác. 

Điều 23. Quyền lợi của công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi 
dirỡng 

1. Đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dường trong nước: 

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy 
định; 

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; 

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; 

d) Được biếu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi 
dường. 

2. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bôi dưỡng tại nước ngoài được 
hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan, đơn vị 
(nếu có). 

3. Công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiếu sổ, ngoài những 
quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng 
các quyên lợi theo quy định của pháp luật vê bình đăng giới và công tác dân tộc. 

Điều 24. Trách nhiệm của công chức, vicn chức 

1. Thực hiện chê độ báo cáo kêt quả học tập theo quy định. 

2. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chúc, viên chức. 

3. Thực hiện quy chê đào tạo, bôi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khoá học. 

4. Thực hiện quy định về đên bù chi phí đào tạo theo quy định. 
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5. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng không được 
câp bằng (hoặc chứng chỉ, chứng nhận theo quy định) sau khi kểt thúc khóa học 
mà không có lý do chính đáng thỉ được xác định là không hoàn thành khóa học 
và không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong năm kết thúc khóa học và năm 
kéo dài thời gian học tập. 

6. Công chức, viên chức có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiên vào 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy của giảng viên, báo 
cáo viên và các vân đê khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng. 

7. Công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa học phải phôtô công 
chứng bằng tôt nghiệp/chứng chỉ và bảng điêm (nêu có) gửi Vụ/Phòng Tô chức 
cán bộ lưu hồ sơ cá nhân. 

8. Đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, sau khi kết 
thúc khoá học và có bằng tốt nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp phải làm các thủ 
tục đế cơ quan nhà nước có thâm quyền công nhận theo quy định. 

Chương VI 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ 

VÀ TỎ CHÚC THỰC HIỆN 

Điều 25Ể Trách nhiệm của Vụ Tổ chúc cán bộ, Bộ Tài chính 

1. Tham mưu, trình Bộ trưởng: 

a) Phê duyệt chiến lược quy hoạch, kế hoạch, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng 
công chức, viên chức ngành Tài chính. 

b) Quyết định ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng ngành Tài chính; quy định chế độ chính sách đôi với công chức, viên 
chức và các vấn đề liên quan khác đen công tác đào tạo, bôi dưỡng. 

c) Quyết định phê duyệt kể hoạch đào tạo, bồi dưõng hàng năm theo quy định. 

d) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, ban hành chương trình, tài liệu 
bôi dưỡng theo quy định. 

e) Lựa chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài 
nước theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính. 

2. Chủ trì hướng dẫn, phối họp với các Tổng cục, Trường Bồi dưỡng cán bộ 
tài chính và các đơn vị liên quan xây dụng kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng hàng năm 
và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dường theo quy định. 

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 
chức của các tổ chức, đon vị thuộc Bộ Tài chính, bao gôm cả các hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng của các dự án họp tác với nước no,oài. 



4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tống hợp báo cáo Bộ Tài chính và 
các cơ quan liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tài 
chính; tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, 
viên chức Bộ Tài chính. 

5. Phối họp với vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng các 
chưong trình, dự án hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỳ thuật trong lĩnh vực đào tạo, bôi 
dưỡng; khai thác các chương trình, dự án hợp tác đào tạo, bôi dưỡng và hô trợ kỳ 
thuật của các tô chức quôc tê trong và ngoài nước. 

6. Phối họp với các cơ quan, đơn vị mở lớp để giải quyết hoặc đề xuất giải 
quyêt các vẩn đề phát sinh theo thâm quyền. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Bộ Tài chính phân công. 

Điều 26. Trách nhiệm của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính 

1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính đánh giá nhu cầu đào tạo, 
bôi dưỡng hàng năm; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng trình Bộ 
Tài chính phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện và tống hợp 
báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tố chức cán bộ) kết quả thực hiện các nội dung 
được giao. 

2. Tô chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt; 
đánh giá kêt quả học tập của học viên, thông báo cho đơn vị có công chức, viên 
chức cử đi học theo quy định. 

3. Thành lập ban xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu; xin ý kiến các 
đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo chương trình, tài liệu trình Hội đồng thẩm định, 
phê duyệt theo quy định. 

4. Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cụ the về tồ chức đào tạo, bồi 
dưỡng, kiêm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. 

5. Báo cáo Bộ (qua Vụ Tô chức cán bộ) sơ kêt, tông kêt công tác đào tạo, bôi 
dưỡng theo định kỳ (6 tháng và 01 năm) và theo giai đoạn khi Bộ Tài chính yêu 
cầu. 

8. Quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được Bộ Tài 
chính giao hàng năm, sử dụng kinh phí và báo cáo quyết toán theo đúng chế độ 
hiện hành. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Bộ Tài chính phân công. 

Điều 27. Trách nhiệm của các Tổng cục, các đon vị sự nghiện trục thuộc 
• o f ' • • o • 1 • I 

Bộ Tài chính 

1. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Tông cục 
và báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tô chức cán bộ). 

2. Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo kể hoạch phê duyệt và nhiệm vụ 
Bộ Tài chính giao; đánh giá kêt quả học tập của công chức, viên chức được cử đi 
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học; kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo, bôi dưỡng 
do đơn vị quản lý. 

3. Lựa chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài 
nước theo yêu cầu của Bộ Tài chính và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức hiện hành. 

4. Xây dụng và ban hành các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo 
phân cấp; tham gia biên soạn, thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bôi dưỡng 
theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

5. Báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) sơ kết, tổng kết công tác 
đào tạo, bồi dưỡng theo định kỳ (6 tháng và 01 năm); theo giai đoạn khi Bộ Tài 
chính yêu cầu. 

6. Quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được giao, sử 
dụng kinh phí và báo cáo quyết toán theo đúng chế độ hiện hành. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Bộ Tài chính phân công. 

Điều 28. Trách nhiêm của Cuc Ke hoach - Tài chính 
• • • 

1. Chủ trì, phối họp với các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính xây dựng cơ 
chế tài chính, các nội dung, định mức chi liên quan đến công tác quản lý và sử dụng 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trình Bộ Tài chính xem xét, ban 
hành. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập dự toán, quản lý và 
quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành. 

3. Tổng hợp dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 
chức của Bộ Tài chính (quản lý ngành) báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt gửi cơ 
quan tài chính cùng cấp xem xét, quyết định. 

4. Trình Bộ Tài chính phê duyệt phương án phân bố dự toán và giao dự toán 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

5. Tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng kinh phí 
đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, báo cáo các cơ quan có 
liên quan khi có yêu câu. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Bộ Tài chính phân công. 

Điều 29. Trách nhiệm của các đon vị thuộc Bộ Tài chính 
« • • • 

1. Hàng năm xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của 
đơn vị báo cáo Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng họp vào kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính. 

2. Lựa chọn, cử công chức, viên chức đúng đối tượng tham gia các khoá đào 
tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước phù hợp. 



3. Theo dõi, tạo điều kiện cho công chức, viên chức đảm bảo thực hiện thời 
gian bôi dưỡng băt buộc tôi thiêu hàng năm, 

4. Đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thông qua năng 
lực thực thi công vụ của công chức, viên chức sau khi tham gia các khóa đào lạo, 
bồi dưÕTLg. 

5. Lựa chọn, cử công chức, viên chức đủ điêu kiện làm giảng viên kiêm chức 
tại các cơ sở đào tạo, bôi dưỡng của Bộ Tài chính. 

6. Định kỳ hàng năm (trước ngày 3 1/12) tông họp báo cáo Bộ Tài chính (qua 
Vụ Tô chức cán bộ) tình hình thực hiện kê hoạch và chê độ đào tạo, bôi dưỡng bắt 
buộc tôi thiêu hàng năm của công chức, viên chức và đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của giảng viên kiêm chức. 

7. Các đơn vị được giao sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán kinh phí theo đúng chế độ hiện hành. 

Điều 30. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phố biên, quán 
triệt Quy chế này đến công chức, viên chức trong đơn vị để thực hiện. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Quy chế này để 
sửa đôi, bô sung hoặc xây dựng mới Quy chê đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. 

3. Công chức, viên chức trong ngành Tài chính có trách nhiệm thực hiện 
nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này. 

4. Vụ Tô chức cán bộ, Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 
trong việc thực hiện Quy chế này. Kiếm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm và kịp thời sửa 
đôi, bô sung nhũng quy định chưa phù hợp để hoàn thiện Quy cheế 

5. Trong quá trình thực hiện, nêu có vấn đê phát sinh hoặc khó khăn, vướng 
tnăc, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, công chức, viên chức phản ánh về Bộ Tài 
chính (qua Vụ Tô chức cán bộ) đế xem xét, nghiên cún báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính giải quyết theo thẩm quyền./rí^ 
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