
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1382 /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày  02 tháng 11 năm 2021 

V/v Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 

CB,CC,VC năm 2021 và đăng ký nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, tổ chức thuộc UBND 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 4301/BNV-ĐT ngày 01/9/2021 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Để có cơ sở báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022, 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

I. 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 2021. 

2. Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của cơ quan, đơn vị  

(Nội dung báo cáo chi tiết theo phụ lục I, II, III, IV, V). 

3. Kết quả thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 theo Quyết định 

01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh (đối với những cơ quan, đơn vị 
được giao chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng). 

(Nội dung báo cáo chi tiết theo phụ lục VI) 

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. 

(Nội dung báo cáo chi tiết theo phụ lục số VII) 
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5. Đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

6. Kiến nghị, giải pháp trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

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. ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022 

Căn cứ thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mục tiêu kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 – 20251, các cơ quan, đơn vị đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng (theo mẫu đăng ký tại phụ lục I, II) và dự toán kinh 

phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng (theo mẫu đăng ký tại phụ lục III, IV) năm 

2022, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

1. Về đào tạo 

a) Ưu tiên cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ sau đại học 

đối với các chuyên ngành tỉnh khuyến khích đào tạo và thu hút trình độ chuyên 

môn cao trong giai đoạn 2021-20252. 

c) Đối với đào tạo đạt chuẩn trình độ chuyên môn tập trung vào các đối 

tượng là cán bộ, công chức cấp xã, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục. 

b) Đối với đào tạo Lý luận chính trị (sơ cấp, trung cấp, cao cấp): Đăng ký 

nhu cầu, số lượng theo đúng văn bản triển khai của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

2. Về bồi dưỡng 

a) Nội dung bồi dưỡng 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý3 (lãnh 

đạo, quản lý và đối tượng quy hoạch). 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức. 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã 

(ưu tiên các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn năm 2022-

2025) 

- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm. 

b) Đăng ký nhu cầu tổ chức các lớp bồi dưỡng 

                                                           

1 Quyết định số 498 /QĐ-UBND ngày  09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc ban hành 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. 
2 Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục trình độ, chuyên 

ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2021-2025. 
3 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ 

nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức 
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Các cơ quan, đơn vị đề xuất kế hoạch chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao phụ trách (không bao gồm các cơ 

quan đảng, đoàn thể). Nội dung bồi dưỡng (như điểm a) căn cứ vào chương trình, 

đề án, kế hoạch của Chính phủ, của các Bộ, Ban, ngành và văn bản chỉ đạo của 

lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn 

2021-2025. 

3. Dự toán kinh phí 

Dự toán kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ, công 

chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các nội dung quy định tại 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 Quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

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

2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/12/2021 để Sở 

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

2. Văn bản đăng ký nhu cầu chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ 

trước ngày 22/11/2021 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành. 

3. Lưu ý: 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng và đăng 

ký nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trên phần mềm Excel, theo các mẫu biểu 

đính kèm văn bản này. 

- 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). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ 

quan, đơn vị trao đổi trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại Phòng Công chức, 

viên chức 02053.814.676 hoặc số điện thoại 0982.446.338 (đ/c Hoàng Trung 

Mạnh, Chuyên viên phòng CCVC) để thống nhất thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở NV; 

- VP, CCVC, XDCQ&CTTN; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
   
 

Hoàng Thị Luân 

http://sonv.langson.gov.vn/
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