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BÁO CÁO  

Kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020  

 

Thực hiện công văn số 2159/SNV-CCVC ngày 17/12/2020 của Sở Nội vụ 

về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; kế hoạch năm 2021. Sở 

Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác Chỉ đạo điều hành: 

- Cuối năm 2019, Sở ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020 và 

chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đến nay đã cơ bản hoàn thành các nội 

dung đề ra. 

- Quán triệt, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi 

dưỡng: Quán triệt, tuyên truyền cho 100% người lao động đầy đủ các  chủ 

trương, chính sách, quy định, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, cụ thể: Thông tư Số: 01/2018/TT-BNV 

ngày 8/1/2018; 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. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 

trong toàn đơn vị ( ban hành 03 văn bản đôn đốc; tổ chức 01 Đoàn đánh giá rà 

soát công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, đào tạo tại các đơn vị). 

2. Kết quả cụ thể: Triển khai đạt 100% các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra, cụ thể: 

- Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: 

 + Cử 01 công chức đi đào tạo Tiến sỹ Tại Nga chuyên ngành Tự động 

hóa ( thời gian từ 2014-2019), đến nay đã hoàn thành; Cử 01 viên chức lãnh đạo 

đào tạo Tiến sỹ tại Đại học Vinh; 

+ 02 Công chức  đang đào tạo Thạc sỹ trong nước (hệ vừa học vừa làm) 

đến nay đã hoàn thành. 

+ 01 công chức Lãnh đạo tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch 

CVCC; 

+ 02 viên chức tham dự lớp bồi dướng kiến thức QLNN ngạch Chuyên 

viên. 

+ 02 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CVC. 

+ Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong vào ngoài tỉnh: Bao gồm đào tạo tập 

huấn về Quản lý nhà nước KH&CN trên các lĩnh vực, kỹ năng nghiệp vụ công 

tác chính quyền, đảng, đoàn thể, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua 

khen thưởng, văn thư lưu trữ, ISO…: 110 lượt người; 

- Về đào tạo lý luận chính trị: 



2 
 

+ 100% Đảng viên, quần chúng tham gia các hội nghị quán triệt nội dung 

nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng các cấp, đặc biệt là các hội nghị 

TW 7,8,9; Hội nghị quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức HCM năm 2020 với tổng số gần 300 lượt người. 

+ Đào tạo cao cấp, Trung cấp chính trị:  04  đồng chí đi học cao cấp 

LLCT; 01 đồng chí đã hoàn thành lớp cao cấp LLCT  hệ không tập trung;  07 

đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng trung cấp LLCT; 03 đồng chí đã hoàn thành lớp 

trung cấp LLCT. 

+ Đào tạo đảng viên mới:  01 đồng chí; Đối tượng Đảng :05 đồng chí; 

- Đào tạo khác: Tham mưu cho tỉnh kế hoạch đào tạo tiêu chuẩn chức 

danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ: 08 người đăng ký. 

3. Hạn chế, khó khăn; kiến nghị đề xuất: 

- Nhiệm vụ chính trị tương đối nặng nề, lực lượng cán bộ, công chức khá 

mỏng nên việc bố trí, phân công đảm nhiệm các công việc cho người được cử đi 

đào tạo gặp nhiều khó khăn. 

-  Việc áp dụng kiến thức, kỹ năng vào công tác sau đào tạo còn hạn chế. 

-  Một số loại hình đào tạo của TW và địa phương chưa thật sự phù hợp cả 

về thời lượng, thời gian, nội dung. 

- Kiến nghị, đề xuất: Ban tổ chức TW, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ 

nên tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo. 

 + Đổi mới công tác đào tạo đối với đối tượng công chức, viên chức theo 

hướng tập trung đào tạo kỹ năng, kiến thức đối với từng nhóm đối tượng, từng 

lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể. Chuyển hướng sang đào tạo ngắn hạn, đa dạng 

về hình thức đào tạo ( đào tạo trực tuyến, đào tạo ngoài giờ hành chính…) 

+ Chỉ đạo gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ, công chức: bố trí  cán bộ 

đúng chuyên ngành đào tạo, đúng yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể. 

+ Tiếp tục nghiên cứu có  nguồn ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ cán bộ, công 

chức đi đào tạo ngắn hạn; 

4. Đăng ký kế hoạch đào tạo năm 2021 ( phụ lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở KH&CN 

năm 2020, Kính gửi  Ban Tổ Chức tổng hợp. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Sở Nội vụ, BTC Tỉnh ủy; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Phan Trọng Bình 
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