
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1292 /SNV-CCVC 

 

Lạng Sơn, ngày  11 tháng  12  năm 2019 

V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2019 

 

Kính gửi:              
 

 

 

 

- Các Sở, Ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Ban đảng, Ủy ban MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ 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; 

Căn cứ văn bản số 3936/BNV-ĐT ngày 19/8/2019 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo Bộ Nội vụ về 

công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị 

thực hiện những nội dung sau: 

I. NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2019. 

2. Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của đơn vị; số lượng cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng theo các 

nội dung; danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

tại nước ngoài; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng trong 

năm 2019. 

3. Kết quả thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 theo Quyết định 

2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 (đối với những cơ quan, đơn vị được giao tổ 

chức các lớp bồi dưỡng nội dung gồm: số lớp, số lượt người, kinh phí thực hiện). 

4. Kết quả cử cán bộ quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức theo Quy chế quy định trách nhiệm cán bộ, lãnh 

đạo quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tại Quyết định số 

26/2018/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 



 2 

5. Kết quả thanh toán chế độ khuyến khích đào tạo và thu hút trình độ 

chuyên môn cao theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

6. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

7. Kiến nghị, giải pháp trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

(Nội dung chi tiết theo các mẫu biểu báo cáo số 01, 02, 03, 04, 05, 06) 

Lưu ý: Để tránh trùng lặp, mỗi số liệu đào tạo, bồi dưỡng chỉ được thống kê 

cho một đối tượng. Ví dụ: Đối tượng là Lãnh đạo cấp sở, vừa là Chuyên viên cao 

cấp, được cử đi học Chương trình Cao cấp Lý luận chính trị thì chỉ được thống kê 

vào đối tượng Lãnh đạo cấp sở (nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các biểu). 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/12/2019 đồng 

thời gửi file mềm tới địa chỉ email: sonoivutccc@gmail.com để Sở Nội vụ tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định. 

2. Các biểu mẫu và văn bản liên quan được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ (mục công chức viên 

chức). 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ Sở NV; 

- Các phòng: CCVC; XDCQ&CTTN; VP. 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

           

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân 
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