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

cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội đặc thù được giao biên chế. 

Thực hiện công văn số 160/BNV-CCVC ngày 16/01/2023 của Bộ Nội vụ về 

việc báo cáo kết quả bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; để có cơ 

sở báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 

theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo một số 

nội dung như sau: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và các Đề án, Chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, gồm: 

- Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”;  

- Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức 

công tác ở vùng dân tộc, miền núi và các văn bản khác (nếu có); 

- Kết quả biên soạn, phê duyệt, ban hành tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý; 

- Kết quả tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

2. Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2022 của cơ quan, đơn vị theo phụ lục I, II, III, IV, V đính kèm. 

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 theo Quyết định 

2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh (đối với những cơ quan, đơn vị 

được giao chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng). 

(Chi tiết theo phụ lục VI) 

4. Kết quả cử cán bộ quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng 
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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 UBND tỉnh (Chi tiết theo phụ lục số 

VII). 

5. Tổng hợp, dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2023 (theo các phụ lục VIII, IX, X, XI, XII). 

6. Đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

7. Đề xuất, kiến nghị nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và những 

năm tiếp theo. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị kèm theo các phụ lục số 

liệu gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/02/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ 

theo quy định. 

* 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 thống kê vào đối 

tượng Lãnh đạo cấp sở (nguyên tắc này áp dụng cho tất cả phụ lục thống kê). 

- 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 0969.792.226 (ông Vi Văn Hiếu, Phó 

Trưởng phòng Công chức, viên chức) để thống nhất thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Sở NV; 

- P. CCVC, XDCQ, VP sở; 

- Website Sở NV; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
  

 
Đường Ngọc Xuyên 
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