Theo đó, cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng phải đáp ứng các điều kiện, tiêu
chuẩn sau: Về giảng viên, giảng viên của cơ sở đào tạo phải đáp ứng tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày
1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phải đảm nhiệm được tối thiểu
70% chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ. Người được mời thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn
sau đây: Có trình độ chuyên môn, quản lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng; tiêu chuẩn về
người được mời thỉnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở thực hành: Phòng học và trang thiết bị phải bảo đảm có đủ chỗ ngồi và
trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học; nguồn học liệu bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng; ứng dụng
công nghệ thông tin: Có Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đủ thông tin về danh sách giảng viên,
chương trình, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông
tin về các khóa học, học viên.
Về kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dự thảo nêu rõ, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm
trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
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